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1 INTRODUÇÃO 
 

O tema deste trabalho se enquadra no grupo de Pesquisa Comunicação, Culturas e 

Mídias Contemporâneas do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie e na área prioritária de pesquisa DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 

QUALIDADE DE VIDA E CIDADANIA.  

 

1.1 Justificativa e relevância 

Há duas justificativas para a escolha do tema: uma econômica e outra acadêmica. Com 

relação à primeira, econômica, é necessário ressaltar a transformação da pirâmide social 

brasileira em losango (Gráfico 1), como resultado da incorporação de milhões de brasileiros ao 

mercado de trabalho e consumo. Estima-se que a classe C represente 53% da população 

(OBSERVADOR; CETELEM, 2012), ou seja, constitui o maior segmento populacional 

brasileiro. 
 

Gráfico 1. Mobilidade social e o crescimento da classe C em 2005 e em 2011 

Fonte: CETELEM, 2012. 

 

Os dados de 2015, apesar da crise pela qual o país passa nos últimos anos, referentes à 

participação das classes na população brasileira (gráfico 2) ainda mantêm a classe C como a 

classe que mais cresceu nos últimos tempos. 
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Gráfico 2: Evolução da estimativa das participações das classes sociais na população brasileira 

Fonte: PME, PNAD. Elaboração Bradesco, 2016. 

 

Outro aspecto a ser considerado é a importância do mercado feminino. Como se pode 

observar nos dados do Censo Demográfico 2010, no Brasil, há uma relação de 96 homens para 

cada 100 mulheres, como resultado de um excedente de 3.941.819 mulheres em relação ao 

número total de homens.  

Com esse resultado, acentuou-se a tendência histórica de predominância feminina na 

população do Brasil, já que em 2000 o indicador era de 96,9 homens para cada 100 mulheres. 

A região norte é a única que apresenta o número de homens superior ao de mulheres (relação 

de 101,8 para cada 100), sendo que todos os seus estados apresentam também razão de sexo 

superior a 100%. Nas demais regiões, as razões de sexos são as seguintes: centro-oeste, 98,6 

homens para cada 100 mulheres; sul, 96,3 homens para cada 100 mulheres; nordeste, 95,3 

homens para cada 100 mulheres respectivamente; e sudeste, 94,6 homens para cada 100 

mulheres (IBGE, 2011). 

Segundo dados do Seade (2016), a participação feminina no mercado de trabalho formal 

cresce ligeiramente na região metropolitana de 55,1%, em 2014, para 55,4%, em 2015, segundo 

Pesquisa de Emprego e Desemprego do convênio Seade-Dieese (SEADE, 2016). 

As mulheres são maioria entre os ocupados mais escolarizados, respondendo por 52% 

dos postos de trabalho ocupados por pessoas com Ensino Superior incompleto e 58,6% com 

Superior completo, e também é significativa sua presença entre trabalhadores com Ensino 

Médio completo, que responderam por 44,4% dos empregos, conforme dos resultados da RAIS 

de 2012 (DIEESE, 2014). 
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Tais estimativas revelam alguns pontos importantes. 
Entre 2004 e 2014, houve um acréscimo de mais de 
50 milhões de pessoas nas Classes A, B e C. Esse 
movimento representou uma significativa inclusão 
social, e esteve associado à expansão do consumo que 
foi bastante forte nesse período. Entre os fatores que 
a proporcionaram, é possível destacar a significativa 
melhora do mercado de trabalho, com queda da 
taxa de desemprego aos níveis mais baixos da série 
histórica, maior formalização das relações de trabalho, 
expansão de programas sociais, aumento do grau de 
escolaridade da população (a média de anos de estudo 
das pessoas de 25 anos ou mais passou de 6,36 para 
7,78 entre 2004 e 2014), valorização do salário mínimo, 
entre outros. 

De fato, percebe-se pela linha azul do gráfico que 
segue que a taxa de desemprego dessazonalizada 
das 6 regiões metropolitanas da PME veio em uma 

trajetória descendente relevante desde o início de 2004 
até meados de 2014. A partir da metade de 2014, a 
taxa de desemprego começou a subir, sendo que esse 
movimento foi mais forte entre as Classes E, D e C. 

Dois fatores estão associados a esse movimento 
específico por classe: por um lado, por construção, 
conforme as pessoas perdem emprego, é maior a 
chance que passem para uma classe social mais 
baixa, aumentando o contingente de desempregados 
nessas classes. Por outro, os indivíduos nesses grupos 
possuem qualificação mais baixa e, muitas vezes, 
estão envolvidos em atividades de trabalho mais 
informais, e, portanto, menos estáveis. Além disso, 
trabalhadores mais qualificados muitas vezes também 
são mais especializados, o que representa maior custo 
para demiti-los, já que as empresas possivelmente  
investiram em seu treinamento e necessitam de sua 
experiência para realizar determinada tarefa.
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A cada ano, as mulheres estão mais independentes e com maior nível de escolaridade, o 

que faz com que elas possam ter melhor condição de competitividade. Na classe C, cerca de 

70% das mulheres são responsáveis pela família, ou seja, tomam mais decisões e exercem mais 

responsabilidades, tendo mais autonomia socioeconômica e de consumo. De acordo com 

Underhill (1999, p. 104), as 

 

[...] compras ainda são e sempre serão o domínio das mulheres. Comprar é 
feminino. Os homens, ao fazerem compras, estão se engajando em uma 
atividade inerentemente feminina. Assim, as mulheres são capazes de 
condenar espécies inteiras de varejistas ou produtos à lata de lixo darwiniana 
se aquele varejista ou produto for incapaz de se adaptar às necessidades ou 
desejos das mulheres.  

 

O porcentual de decisão de compra das mulheres chega a 83% em relação à 

alimentação, vestuário, beleza, cuidados pessoais, produtos de limpeza, decoração e bens e 

serviços ligados à educação dos filhos. No e-commerce, as mulheres já representam 49% dos 

consumidores on-line e, nos sites de compras coletivas, elas já ultrapassaram os 60%. Elas 

estão mais conectadas e gastam mais tempo por mês nas redes sociais que os homens (IBGE, 

2013). 

Um item que ganha relevância dentre os acima listados é o consumo alimentar. Nas 

últimas décadas, aconteceram mudanças socioeconômicas e demográficas que refletiram na 

alteração do comportamento alimentar. Lelis (2012) cita algumas tendências que influenciam o 

comportamento de compra dos alimentos em geral: o envelhecimento da população, o papel da 

mulher na sociedade, o valor do tempo e a conveniência de produtos.  

Com respeito às mulheres mais especificamente, a colocação profissional e sua 

independência provocam mudanças na organização de valores e hábitos que podem ter 

consequências no padrão alimentar, como diminuição do tempo destinado às atividades 

alimentares domésticas ou modificação da dieta tradicional em prol de consumo de alimentos 

prontos ou que exijam pouca dedicação durante seu preparo (LELIS, 2012). 

Lelis (2012) lembra que as questões relacionadas aos hábitos alimentares são 

importantes - alimentação é um dos itens mais relevantes do consumo. Os alimentos devem ser 

consumidos regularmente para preservação da vida e a alimentação apropriada e necessária 

para a saúde. Para a autora, também se deve considerar que a feminização do mercado de 

trabalho acarretou desigualdade e assimetria de gêneros nas formas de organização da vida 
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familiar. As mulheres ainda seriam responsáveis por 80% das atividades domésticas 

alimentares, tarefas das quais buscam se livrar principalmente nas sociedades ocidentais.  

Com relação à justificativa acadêmica, por meio da análise realizada no Banco Digital 

de Teses e Dissertações, apresentada na tabela 1, sobre o tema consumo e mulher - com 875 

trabalhos, dos quais 306 se referem a consumo alimentar, sendo 44 sobre qualidade de vida e 

20 sobre baixa renda -, vê-se que a produção acadêmica nessa área é bem pequena, sendo 

assim, faz-se relevante este trabalho, pois os temas em déficit são os escolhidos para esta 

pesquisa. 

Tabela 1: Distribuição dos subtemas relacionados às palavras-chave do estudo 

Tema Agosto 2015 

Consumo e mulher  875 

Baixa renda  43 
Classe C 18 
Marketing 75 
Comunicação  31 
Qualidade de vida  94 
  

Consumo alimentar e mulheres 306 

Qualidade de vida 44 
  
Consumo alimentar e mulheres  306 
Baixa renda 20 
  
Consumo alimentar e mulheres da classe C 5 
Classe C  9 
Marketing  2 
Sustentabilidade  2 
Comunicação  1 
Qualidade de vida  2 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico que este trabalho utilizou para compreender e verificar os cinco 

pilares que nortearam a pesquisa de campo e sua análise compreendem:  

1. caracterização da classe C; 

2. tecnologias e mídias; 
3. consumo, cultura de consumo, consumo feminino e consumo alimentar familiar; 

4. sustentabilidade e consumo consciente e 
5. qualidade de vida. 

 

2.1 Caracterização da classe C: nova classe média ou baixa renda? 

Apesar do aumento de interesse e dos trabalhos acadêmicos sobre a classe C, ao longo 

da pesquisa para elaboração deste projeto, verificou-se que não há consenso sobre o tamanho, 

classificação ou sustentabilidade econômica do segmento classe C.  

Em estudo denominado A nova classe média, Neri (2008) classificou a classe C como o 

segmento cuja renda familiar total estaria compreendida entre R$1.040,00 e R$4.561,00 na 

Grande São Paulo. Para o autor, a classe C seria a imagem mais próxima da sociedade 

brasileira. Nesse estudo, Neri (2008) denominou a classe C de nova classe média, cuja 

emergência seria consequência da redução da desigualdade e da recuperação do mercado de 

trabalho em particular da ocupação, nos anos que sucederam o Plano Real.  

Todavia a questão se a classe C seria ou não a nova classe média é polêmica. Vicente 

(2012) indaga se a nova classe média seria um delírio coletivo. A autora faz considerações 

sobre a importância do consumo para a classe média emergente, lembrando que o gasto das 

classes mais pobres se concentra em alimentação, moradia, vestuário e cuidados pessoais. Já os 

gastos da classe média tradicional estão concentrados em educação, cultura e lazer e serviços 

privados de saúde e diferentemente da classe média emergente, não estaria habituada a utilizar 

os serviços públicos como educação e saúde, por exemplo. Em virtude disso, parte importante 

da renda familiar é destinada a essas despesas.  

Para Torres (2004), a verdadeira classe média seria realmente a classe C: média não 

apenas porque se encontra no meio da pirâmide de renda, mas porque seu consumo, renda e 

escolaridade se assemelham à média do Brasil.  
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Aguiar, Torres, Meireles (2008) analisaram aspectos sociológicos que influenciam o 

comportamento do consumidor da baixa renda, como papel da família, sistema de ajuda mútua 

e relações pessoais. A família tem grande importância porque este segmento manifesta 

descrença em relação a algumas instituições como polícia, judiciário e classe política.  

A revisão da literatura considerou autores que são referência no estudo do 

comportamento do consumidor, como Solomon (2005); Blackwell, Miniard, Engel (2005) e 

outros referentes ao estudo da base da pirâmide, como Prahalad (2005), D’Andrea et al (2003), 

Mattoso (2005) e Barros (2006).  

No entanto, cabe notar que os termos baixa renda, consumidor das classes C, D, E, 

pobre, emergente, classes populares, camadas populares ou trabalhadores costumam ser 

empregados de maneira indistinta, tanto pela mídia quanto em trabalhos acadêmicos (BACHA, 

SANTOS, STREHLAU, 2009). 

A revisão da literatura de marketing mostra que, principalmente nos Estados Unidos, até 

o final do século, há registros de vários estudos sobre o consumidor de baixa renda na ótica de 

marketing, mas percebe-se que o interesse pelo tema decresceu nos últimos anos. 

Chauvel e Mattos (2008), em revisão dos estudos feitos no Brasil sobre consumidores 

da baixa renda, consideram que, até o início da década de 1990, o segmento despertava pouco 

interesse na academia. No entanto, esse movimento não seria um fenômeno brasileiro, porque 

até o final da década de 1980, quase 80% do consumo mundial provinha de consumidores ricos 

e da classe média. Para as autoras, no Brasil, ainda faltam pesquisas acadêmicas sobre o tema. 

Prado (2008) analisou a evolução dos estudos sobre baixa renda nos EUA e no Brasil. 

Nos EUA, os trabalhos sobre baixa renda ganharam importância nas décadas de 1960 e 1970. 

Já no Brasil, os primeiros estudos foram realizados por Schneider (1979), Arruda (1981) e 

Zamith (1993).  

A imprensa brasileira começou a dar destaque ao tema em 2002, com o estudo do BCG 

(Boston Consulting Group) (BARRETO, BOCHI, 2002). A partir de 2003, verificou-se um 

aumento do número de trabalhos em anais de congressos brasileiros, apesar da ressalva de 

Prado (2008), de que na área de marketing a relevância social e econômica desse segmento não 

estaria representada em decorrência da resistência dos estudiosos em estudá-lo.  

O crescimento da atenção acadêmica pelo tema baixa renda pode ser ilustrado pela 

evolução do número de teses e dissertações disponibilizadas no Banco Digital de Teses e 

Dissertações. Verificou-se que, em dezembro de 2011, foram disponibilizados 1.105 trabalhos 
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focados em baixa renda. Em julho de 2014, o número saltou para 1.708 - um crescimento de 

55% em três anos. Apesar da crescente produção acadêmica nacional focada em baixa renda, 

neste trabalho, é enfatizado apenas o segmento diretamente relacionado com o tema em 

questão, a Classe C.  

Chauvel e Mattos (2008) consideram que até o início da década de 1990, o segmento 

baixa renda despertava pouco interesse de estudos acadêmicos. No entanto, esse movimento em 

direção aos mais pobres não seria um fenômeno brasileiro. Até o final da década de 1980, 

quase 80% do consumo mundial provinha de consumidores ricos e da classe média. Para as 

autoras, no Brasil, ainda faltam pesquisas acadêmicas e a maioria dos estudos acadêmicos 

realizados tem caráter descritivo/interpretativo.  

Prado (2008) analisou a evolução dos estudos sobre baixa renda no Brasil e no mundo:  

• nos EUA, ganharam importância nas décadas de 1960 e 1970; 

• no Brasil, os primeiros foram realizados entre 1970 e 1900; 

• em relação ao aumento do número de trabalhos no Enanpad (em 2005 apenas um, em 

2006 cinco, em 2007 cinco, em 2008 apenas um), a autora observa que na área de 

marketing a relevância social e econômica do segmento não estaria representada o que 

seria decorrência da resistência dos estudiosos em estudá-la e 

• a imprensa brasileira começou a dar destaque para o tema em 2002 (BLECHER, 2002), 

ano em que foi publicado um estudo do Boston Consulting Group (BCG) (BARRETO; 

BOCHI; ABRAMOVICZ, 2002). 

O aumento do poder aquisitivo das famílias de baixa renda no Brasil transformou esse 

público em um mercado atraente para as empresas. Para Prado (2008), não haveria consenso 

entre os pesquisadores sobre a forma de classificar a população de baixa renda, se deve ser 

apresentada em termos de salários mínimos, de classificação socioeconômica ou de local de 

residência, conforme quadro 1. 

 

Quadro 1: Classificações de baixa renda por autores 

Autores Classificação 

Schneider (1978) Renda familiar mensal de até 5 salários mínimos. 
Arruda (1981), Zamith (1993), Alves 
(2006), Reis (2006) 

Renda familiar mensal inferior ou igual a 3 salários 
mínimos. 
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Giovinazzo (2003), Issa Jr. (2004) 
Barki (2005), Spers e Wright (2006) 

Classes C (renda familiar mensal entre 4 e 10 salários 
mínimos e D e E (renda familiar mensal inferior a 4 
salários mínimos). 

Marques (2004),  
Lima, Gosling; Matos (2008) Classes  C e D. 

Parente, Barki; Kato (2005) 
Renda familiar mensal inferior a R$1.200,00. Esse 
valor representava, na época em que estudo foi 
realizado, 4 salários mínimos. 

Moura et al. (2006), Ponchio, Aranha 
Todd (2006), Ponchio, Aranha (2007) Renda familiar mensal abaixo de 4 salários mínimos. 

Assad, Arruda (2006) Classes  D e E com renda familiar mensal inferior a 4 
salários mínimos. 

Barros (2006a) 
Barros, Rocha (2007) 

Grupos de empregadas domésticas moradoras de 
bairros da Baixada Fluminense, estado do Rio de 
Janeiro. 

Barros (2006b) 
Definição pela lógica de “falta”, por não terem os bens 
necessários para incluí-los plenamente na sociedade de 
consumo. 

Chen (2006), Moreira (2006), Veloso, 
Hildebrand (2006), Veloso, Hildebrand, 
Daré (2008), Farias (2007), Schroeder 
(2009) Mattos (2007), Leal (2010)  

Classes C, D e E. 

Sobral  et al. (2006), Parente, Barki, Kato 
(2007) Renda familiar mensal inferior a 10 salários mínimos. 

Silva, Parente (2007) Renda familiar mensal entre 2 e 5 salários mínimos. 
Monteiro, Silva, Ladeira (2008) Renda familiar inferior a R$1.000,00. 
Mattoso, Rocha (2005), Mattoso (2005), 
Castilhos (2007) Local de moradia. 

Bandeira (2010) Renda e classes C, D e E. 
Pacagnella  (2007) Classes C e D e renda familiar per capita. 

Fonte: Autores, adaptado de Prado, 2008, p. 94. 

 

A pesquisa realizada para este trabalho utilizou a classificação socioeconômica da 

ABEP, o critério Brasil (2010), que mensura o poder de compra dos indivíduos e famílias 

urbanas do país, baseados em questões sobre patrimônio, bens duráveis e não duráveis no 

domicílio, grau de instrução do chefe de família e demais questões que servirão para inseri-lo 

numa determinada classe (ABEP, 2010) e também renda familiar mensal total. 

A influência da classe social é marcante para o consumo de determinados produtos, 

como alimentos, carros, roupas, cosméticos e perfumes, móveis, objetos para o lazer entre 

outros. Em comparação com a maneira como o termo é usado por sociólogos, os gerentes de 

marketing interpretam o conceito de classe social de modo mais restrito.  

As empresas estão preocupadas com a maneira como os padrões de compra das classes 

sociais diferem entre si e não com as razões políticas, institucionais e culturais da existência 

dessas classes. Para as empresas, as classes sociais são subculturas com estilos de vida, padrões 
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de compra e motivações diferentes. Assim, elas vêm as classes sociais como segmentos 

potenciais de mercado que possuem necessidades, vontades e desejos diferentes por produtos e 

serviços (MOWEN, MINOR, 2003). O consumo é função de sua própria estrutura e propósito 

(HOLT, 1995).  

Assim, um mesmo objeto pode ser consumido de várias formas por diferentes grupos de 

indivíduos. A questão interessante é como identificar esses grupos. Percepções da habilidade 

relativa, das habilidades, do trabalho, e de avaliações ocupacionais do status da movimentação 

da autoridade. Essas avaliações dependem de autoavaliação, que juntamente com as reações 

dos outros contribuem para um sentido de valor.  

Consequentemente, a situação objetiva de mercado contribui para o sentido de self, 

definindo-o como a soma total daquilo que um indivíduo pensa de si mesmo, seu corpo, seu 

intelecto, suas posses, família, reputação e trabalho (LOUDON, BITTA, 1993), que, ao estar 

em uma posição financeira complicada e avaliação mais baixa de status juntamente com 

percepção limitada de autoridade e autonomia inibem o empowerment. As classificações 

socioeconômicas procuram aliar o subjetivismo associado à posição social da pessoa e sua 

manifestação no consumo com o caráter mais objetivo dos rendimentos. 

Mowen e Minor (2003) também argumentam que os produtos podem ser comprados 

como símbolos de status, podendo representar a posição de classe social por causa de restrições 

que tornam sua posse difícil para os indivíduos que estão fora da classe social. Contudo, há um 

problema em identificar a classe social por meio de bens materiais porque se a propriedade de 

um símbolo material estiver difusa entre níveis da hierarquia de classe, ele se tornará um 

símbolo falso. Ou seja, se membros de classes sociais diferentes exibem o mesmo símbolo de 

status, este não representará com precisão o significado desejado.  

Assim, a propriedade do item material deve ser homogênea dentro de uma única classe 

social para que ocorra uma codificação precisa e as pessoas de uma classe deveriam possuir o 

produto de maneira sistemática. Além disso, deve haver concordância quanto à posse 

simbolizar uma determinada posição de classe social.  

Vale mencionar que o comportamento do consumidor é uma área desafiadora e 

instigante porque busca identificar padrões de comportamento em indivíduos distintos frente a 

inúmeras variáveis. Especificamente tratando em consumo alimentar, os padrões têm se 

alterado ao longo dos anos, influenciados por diferentes culturas, mídias, tecnologias, meio 

ambiente, entre outros fatores. Assim, a base deste estudo é o conceito de atitude.  
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As definições mais aceitas de atitudes são aquelas que as relacionam a uma avaliação de 

algum objeto específico, de forma favorável ou não. O termo atitude, oriundo da Psicologia 

Social, é usado, então, para se referir a um sentimento geral e duradouro, que pode ser positivo 

ou negativo, a respeito de uma pessoa, objeto ou assunto. Considera-se ainda que o conceito 

atitude é composto das dimensões cognitiva, afetiva e comportamental. As atitudes estão 

estreitamente ligadas à intenção de compra, que, por sua vez, influenciam quase diretamente o 

comportamento do consumidor (BLACKWELL, MINIARD, ENGEL, 2005). 

Deve-se ressaltar também que há escassez de trabalhos que usam emoções ligadas a 

produtos não duráveis: questões ligadas a nojo e suscetibilidade religiosa ou moral quanto a 

alimentos são importantes, da mesma forma que o nível de envolvimento pode levar o 

consumidor a dar maior ou menor importância a determinados atributos como também a buscar 

mais informação ou gastar mais tempo dedicado às escolhas dos produtos. 

 

2.2 Tecnologias e mídias: uma possibilidade de inclusão social? 

 

2.2.1 Tecnologias  

Há algumas décadas, o campo de difusão de inovações tem sido estudado em diferentes 

áreas, tais como antropologia, sociologia, educação, comunicação, marketing, geografia, entre 

outras. Rogers (2003, p. 12) define inovação como a ideia, prática ou objeto que é percebido 

como novo, pouco importando se é objetivamente novo ou não. O que realmente importaria 

seria a reação de um indivíduo, ou seja, se para este for novo, então é uma inovação.  

A demanda por inovações pode ser fruto de bem intencionadas ideias de melhores 

condições de vida, ou podem ainda aparecer diante da intenção de ostentação de fetiches ou até 

mesmo para a perpetuação de desiguais e hegemônicas condições de poder (LÉVY, 1993; 

CARDOSO, 2001). 

Graças ao advento tecnológico, a sociedade vê surgir novos produtos e serviços com 

velocidade espantosa, processo que tem se acelerado com o passar dos tempos e que supera 

muito a capacidade humana de assimilação (GORDILLO, 2001). 

Pode-se verificar com frequência que produtos que acabaram de sair das prateleiras para 

as mãos de usuários e consumidores são substituídos por outros mais novos que ganham o 

mercado com promessas de melhores recursos. Os sistemas de comunicações e de trocas de 
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informações passam por mudanças frequentes e as inovações tecnológicas acabam agregando-

se inevitavelmente à cultura da humanidade.  

Isso pode fornecer evidências de que novas maneiras de pensar e de conviver são 

constantemente elaboradas em nossa sociedade, modificando as relações existentes entre os 

homens, alterando o processo de produção de bens materiais, reorganizando o trabalho, os 

processos cognitivos e também a maneira como o homem vê, percebe e entendemos o mundo 

ao seu redor (LÉVY, 1993). 

De acordo com Schiffman e Kanuk (2000), a introdução de bens e serviços novos é 

vital para a empresa, para o consumidor e para a economia de um modo geral. O lançamento 

de novos produtos é uma área importante tanto para acadêmicos quanto para profissionais, 

devido à velocidade de mudança na tecnologia e necessidades dos consumidores.  

Segundo Ferreira e Rocha (2011), à medida que aumenta a sofisticação de produtos e 

serviços tecnológicos, cresce também a dificuldade do consumidor em compreender e lidar 

com essas inovações, tornando mais complexa a decisão sobre sua inserção na vida cotidiana.  

Assim, consumidores se esforçam para entender a utilidade de tecnologias ou tentam se 

identificar emocionalmente com elas, ao mesmo tempo em que as empresas buscam assegurar 

sua adoção e a satisfação dos consumidores. 

Embora os produtos de alta tecnologia estejam cada vez mais presentes no cotidiano das 

pessoas, poucos estudos têm sido realizados de modo a focá-los especificamente dentro do 

campo do comportamento do consumidor e especificamente da baixa renda (MICK, 

FOURNIER, 1998). 

A compreensão dos fatores que levam consumidores a adotar tecnologias é interessante 

tanto para empresas quanto para a pesquisa do comportamento do consumidor. Há algumas 

particularidades que permeiam a relação do consumidor com produtos e serviços de alta 

tecnologia, como a ansiedade e o medo que alguns consumidores sentem ao utilizar tecnologias 

muito diferentes às suas experiências anteriores, requerendo assim abordagem focada em como 

entender como estes enxergam e se relacionam com inovações desta natureza (FERREIRA, 

ROCHA, 2011). 

Ferreira e Rocha (2011) elaboraram revisão da literatura, mostrando que, 

historicamente, o foco principal das diversas linhas de pesquisa sobre aceitação de tecnologia 

esteve na implementação e utilização de tecnologias de informação no ambiente de trabalho. A 
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aceitação de produtos ou serviços tecnológicos pelo consumidor final, para uso pessoal, 

produtivo ou hedônico tem sido menos abordada ao longo dos anos.  

Há vários modelos que explicam aceitação da tecnologia e há várias perspectivas 

teóricas para se estudar os determinantes da aceitação e utilização de uma tecnologia de 

informação (FISHBEIN, AJZEN, 1975). 

Alguns estudos focados na dimensão cognitiva e afetiva da aceitação de tecnologia são 

fundamentados na Teoria da Ação Racional [TRA] (FISHBEIN, AJZEN, 1975) e na Teoria do 

Comportamento Planejado [TPB] (AJZEN, 1985). Nestes, os determinantes da adoção são 

definidos em termos de crenças, atitudes, normas subjetivas ou percepções sobre o controle do 

comportamento.  

Outros se concentram nos determinantes da aceitação individual de tecnologias, 

utilizando a intenção comportamental ou o próprio comportamento como variáveis dependentes 

(DAVIS, 1989). Há também pesquisas que têm examinado a adoção de tecnologias de 

informação na perspectiva da Teoria de Difusão de Inovações [TDI] (ROGERS, 1983) 

Lin et al (2007) e Pires e Costa (2008) investigaram como a prontidão para tecnologia 

interage com a avaliação cognitiva de consumidores para determinados serviços tecnológicos. 

Ferreira e Rocha (2011) abordaram os três componentes (prontidão para tecnologia e 

dimensões cognitiva e emocional da avaliação de determinado produto de alta tecnologia) em 

um único modelo.  

Taylor e Todd (1995) integraram conceitos de duas linhas de pesquisa: a teoria da 

difusão de inovações e a teoria do comportamento planejado, propondo um novo modelo, 

denominado Teoria do comportamento planejado decomposto (TCP Decomposto), acreditando 

que a teoria ofereceria maior poder de explicação do que os modelos de Ajzen, Davis ou 

Rogers. 

Pádua Jr. e Prado (2005), baseados em modelo Gatignon e Robertson (1991), realizaram 

pesquisa para analisar como a introdução de novos atributos, geralmente considerados 

complexos, pode afetar a adoção de produtos de alta tecnologia pelos consumidores. Segundo 

os autores acima, atualmente, as inovações tecnológicas ocorrem em alta velocidade e, muitas 

vezes, quando finalmente uma pessoa se familiariza com um determinado produto, o mesmo se 

torna obsoleto pelo lançamento de uma versão bem mais avançada.  

Em certos casos, a velocidade de lançamento de novidades é maior que a velocidade de 

difusão e aprendizado. Além disso, aparelhos que antigamente tinham poucas funções e poucos 
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botões de comando passaram a apresentar uma complexidade maior de uso, pois novas 

características foram sendo, aos poucos, incorporadas. Assim, tornou-se necessário certo 

esforço de aprendizagem para poder usufruir todas essas novidades.  

Os autores mencionados consideram que a introdução de atributos que são novos, ou 

mesmo completamente desconhecidos, principalmente em aparelhos que apresentam certa 

complexidade de uso, podem levar o consumidor a uma percepção dicotômica em relação a 

essa novidade, positiva ou negativa. Essa percepção, aliada às características pessoais e 

emotivas do consumidor, pode afetar a adoção do produto. O consumidor pode achar que a 

inovação é muito complexa, que vai ser necessário um esforço muito grande de aprendizado e 

que não vale a pena comprar o produto. Pode ficar em dúvida, de modo a adiar a compra e 

buscar mais informações, ou esperar que algum amigo compre o produto para diminuir a 

incerteza sobre o mesmo. 

 

2.2.2 Mídias  

“O termo mídias no plural visa pôr em relevo os traços diferenciais de cada mídia, para 

caracterizar a cultura que nasce nos trânsitos, intercâmbios e misturas entre os diferentes meios 

de comunicação” (SANTAELLA, 1996, p. 138). 

Pode-se dizer que a evolução dos meios de comunicação está atualmente na quinta 

geração, sendo considerados como primeira geração os meios de comunicação de massa 

eletromecânicos, como fotografia, telégrafo, jornal, cinema; segunda geração os 

eletroeletrônicos, como rádio e televisão;  a terceira geração o narrowcasting em que temos a 

TV a cabo, xerox, fax, vídeo cassete, walkman - que são chamadas de cultura das mídias.  

À medida que diminuía o domínio dos meios de massa, a cultura das mídias preparava o 

terreno para a quarta geração com o surgimento da cibercultura, dos computadores pessoais 

ligados a redes teleinformáticas, que rapidamente mesclados aos aparelhos de comunicação 

móveis passaram para a quinta geração, constituindo, assim, em pouco tempo, cinco gerações 

de tecnologias comunicacionais coexistentes que produzem mutações nos modos de se 

perceber, conceber e habitar o tempo (SANTAELLA, 2008). 

A partir da quarta geração, a inovação ou as tecnologias surgiram em um velocidade 

cada vez maior, no seu início, com os computadores pessoais ligadas às redes teleinformáticas. 

As mudanças cada vez mais rápidas apontam para a aceleração e intensificação das 

transformações sociais, em níveis locais e globais. Os paradigmas vigentes incluem incerteza, 
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caos e conectividade, tornando cada vez maior a participação dos usuários de internet em redes 

sociais em todo o mundo. O quadro a seguir expõe as características e principais formas das 

redes sociais. 

 

Quadro 2: Redes sociais 

Características  Autor 

Rede Social - conjunto de dois elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos) e suas 
conexões. Trata-se, assim, de uma abordagem focada na estrutura social. A abordagem de rede é 
importante porque enfatiza as conexões entre os indivíduos no ciberespaço.  

Recuero 
(2006) 

Redes Sociais e Interação - conexão apresentada entre dois atores em uma rede social é 
denominada laço social. Um laço é composto por relações sociais que, por sua vez, são 
constituídas por interações sociais. Uma interação social é aquela ação que tem um reflexo 
comunicativo entre indivíduo e seus pares. O conceito de laço social implica interação social, 
laço relacional, associação, relações sociais, sentimento de pertencimento e laço associativo. 

Recuero 
(2004, 2006) 

Principais formas Autor 

Weblogs - ferramentas para a publicação de páginas na internet, caracterizados por sua forma, 
na qual pequenos blocos de texto são organizados cronologicamente. Os weblogs são formas 
de comunicação e de representação de si, replicando informações e proporcionando espaços de 
interação. São reprodutores de ideias através de trocas comunicativas, que proporcionam a 
formação. 

Recuero 
(2006) 

Facebook - rede de relacionamentos, criada em 04 de fevereiro de 2004.  Usuários criam 
perfis que contêm fotos e listas de interesses pessoais, trocando mensagens privadas e públicas 
entre si e participantes de grupos de amigos. 

Recuero 
(2006) 

Orkut - perfis são criados pelas pessoas ao se cadastrar, indicando também quem são seus 
amigos e as comunidades são criadas pelos indivíduos e podem agregar grupos, funcionando 
como fóruns, com tópicos (nova pasta de assunto) e mensagens (que ficam dentro da pasta do 
assunto).  

Primo, 
(2003) 

Twitter - ferramenta de micromensagens, lançada em outubro de 2006, com rápido 
crescimento no mundo e no Brasil, na qual, originalmente, os usuários são convidados a 
responder à pergunta “O que você está fazendo?” em até 140 caracteres. No Twitter, é possível 
construir uma página, escolher quais atores “seguir” e ser “seguido” por outros. A ferramenta é 
referida como “microblog”, mas também como “micromensageiro”, o que o diferencia da ideia 
de um blog. 

Zago (2008) 

Fotolog - sistema de publicação de fotografias na web, criado em 2002, por Scott Heiferman e 
Adam Seifer.  

Recuero  
(2006) 

Smart Mobs ou Multidões Inteligentes - agrupamentos compostos por pessoas com a 
capacidade de agir de forma coordenada, utilizando dispositivos portáteis conectados sem fio à 
internet e outras redes colaborativas. Os participantes agem de forma cooperativa e auto-
organizável, principalmente através de mensagens SMS enviadas em massa. Além dos 
celulares, outros dispositivos portáteis são usados para organizar a ação coletiva, como PC 
pockets e notebooks com tecnologia Wi-Fi.  

Rheingold 
(2002) 

Linkedin - rede social que preza por interações profissionais entre seus usuários e que foram 
criadas com esse objetivo. Essa rede têm ligações com empresas e universidades visando uma 
integração entre pessoas que querem saber das oportunidades de empregos, fazer cursos etc. 

Miranda 
(2010) 

Formspring - plataforma que permite que o usuário receba perguntas de outros usuários, 
sejam eles cadastrados ou não. As questões são enviadas para a caixa de entrada e o usuário 
decide se irá publicá-las ou excluí-las. Dessa maneira, todas as respostas são armazenadas no 
perfil  do usuário, onde qualquer um pode vê-las. 

Assumpção e 
Vicente 
(2009) 
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Myspace - rede social que permite construir um perfil público ou semipúblico dentro de um 
sistema limitado e articular uma lista de outros usuários com quem esses usuários dividem uma 
conexão; e ver suas listas de conexões e aquelas feitas por outros no sistema 

Recuero 
(2008) 

Flickr - ferramenta que permite a partilha de imagens e possibilita a criação de álbuns para 
armazenamento de fotografias, vídeos, como os provenientes do YouTube. Permite assim aos 
utilizadores carregar, assistir e compartilhar, podendo esse material ser disponibilizado em 
blogues e sites pessoais. 

Cruz (2009) 

Sônico - rede de relacionamentos que pretende suprir os problemas das outras redes, tais como 
usuários falsos e spams. Conforme informações disponíveis no ambiente, o Sônico tem por 
objetivo oferecer um conjunto de aplicações sociais, que permitem o relacionamento e o 
reencontro com pessoas conhecidas, com segurança, privacidade e ordem. É voltado para o 
público adulto. 

Heidrich e 
Bassani 
(2008) 

 

Redes sociais são ferramentas on-line que os usuários usam para compartilhar ideias, 

opiniões sobre quaisquer assuntos, compartilham imagens, músicas, vídeos; criam enquetes, 

fóruns, baseados na troca de experiências e vivências com outros indivíduos que se atraem por 

interesses comuns, amigos, funcionando como ambientes para relacionamentos em que os 

participantes criam perfis e interagem com outros amigos, colegas, grupos de interesses 

comuns, formando comunidades (PINHEIRO, 2008).  

A digitalização das relações humanas cria um fluxo imagético que praticamente resume 

a representação do mundo em telas e monitores, com novos modos de subjetivação e influência 

mútua. Isso é possível devido ao suporte tecnológico disponibilizado pela internet, que conecta 

pessoas por meio de seus circuitos e proporciona sua comunicação através das redes sociais 

digitais por meio da interação e, por isso, podem ser utilizadas para construir laços sociais, 

segundo Moraes (2006) e Recuero (2006).  

Essa mediação qualifica um novo tipo de relacionamento do indivíduo com as 

referências concretas e com a verdade, podendo interferir na construção da realidade social, 

moldando percepções, afetos, significações e costumes, pois as influências possíveis nas redes 

sociais digitais são principalmente de amplitude emocional e sensorial (MORAES, 2006). No 

quadro 3, apresentamos um panorama das redes sociais. 

 

Quadro 3: Panorama das redes sociais 

Ano Panorama  

2015 Segundo dados da Pesquisa Futuro Digital em Foco, divulgada pela Comscore (2015), o Brasil é o 
segundo maior mercado do mundo em termos de volume de impressões mensais, com mais de 198 
bilhões de impressões entregues no primeiro trimestre de 2015. Quase metade da audiência 
brasileira já consome conteúdos digitais através de mais de um dispositivo. Quase 9 milhões de 
internautas no Brasil acessam a internet exclusivamente de seus tablets e celulares. O tempo gasto 
por visitante em desktop caiu 8,9% nos últimos 12 meses e o tempo por view já é maior no mobile 
do que em desktop. 
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2011 Segundo Dados Comscore (2001), o Brasil sempre foi um mercado interessante para o setor e 
possui a quinta maior população nas redes sociais. No entanto, apesar da afinidade cultural com as 
mídias sociais, a adoção do Facebook era muito defasado. Este cenário mudou em 2011 quando o 
site triplicou em audiência e alavancou para a primeira posição no país. Além do Facebook na 
liderança e o Orkut logo em seguida, as redes sociais mais usadas pelos brasileiros são o Windows 
Live e o Twitter, em terceiro e quarto lugares, respectivamente. : 1º – Facebook – 36 milhões, 2º- 
Orkut – 34 milhões, 3º- Windows Live – 13 milhões, 4º- Twitter – 12 milhões, 5º- Vostu – 4,9 
milhões, 6º- Google++ – 4.3 milhões, 7º- Tumblr – 4 milhões, 8º- Linkedin – 3,1 milhões. A 
pesquisa também revelou que, no Brasil, as mulheres passam mais tempo no Facebook do que os 
homens. Elas gastam 5,3 horas na rede social enquanto eles dedicam 4,1 horas. Usuários com 
idades de 25 a 34 anos representam a maioria dos visitantes do site, ou seja, 30,6% da audiência. 
Geograficamente, os visitantes do Rio de Janeiro e Distrito Federal estão mais envolvidos com a 
ferramenta. Os visitantes de São Paulo respondem por mais de um terço de todos os visitantes do 
Facebook.com de acordo com o comunicado da companhia de pesquisa (COMSCORE, 2011). 
De acordo com pesquisa da Serasa Experian (2011), em novembro, o Orkut teve 69,4% de alcance 
e o Facebook 68,8%. Uma diferença de 0,6 pontos percentuais, que representam 288 mil usuários. 
Em apenas um ano, o Facebook cresceu 199% enquanto o Orkut apenas 10% em número de 
usuários. Mas a questão está no fato de que o Orkut vem perdendo desde setembro usuários 
navegando pelo site. Cerca de 4% dos usuários já deixaram de navegar na rede social. São 
1,640MM de pessoas a menos. Pode ter sido influência do Facebook ou do Google Plus que já 
possui 3,716MM de usuários navegando pela plataforma. Desde agosto de 2011, o Orkut perdeu 
cerca de 24% do tempo de navegação total, enquanto o Facebook aumentou em 106%. Os números 
acompanham o crescimento de usuários visitando o site, contudo demonstram que o Orkut vem 
perdendo o interesse de navegação. Neste item, o Facebook já é a primeira rede social. Os que mais 
abandonam o Orkut são as crianças e adolescentes. Entre agosto e novembro, houve uma queda de 
19% na faixa etária de 6 a 14 anos, sendo maior entre os usuários masculinos (-24%), com maior 
concentração no Distrito Federal (- 14%) e em Minas Gerais (- 13%). Já no Facebook, esta faixa é a 
que tem maior crescimento (+50%), em destaque entre os usuários masculinos (+54%) e entre os 
usuários do Paraná (+30%) e na Bahia (+28%). Em números gerais, a migração dos usuários mais 
jovens do Orkut para o Facebook é muito motivada pelos jogos sociais. De acordo com pesquisas 
da Vostu, o Orkut mantém muitos dos seus usuários, porque ainda há uma grande parte de pessoas 
fora do Facebook dificultando o jogo entre os amigos. Com as novas funcionalidades de se jogar o 
mesmo aplicativo independente da plataforma, há uma tendência de fuga para o Facebook. Ainda 
nessa matéria é citada a Pesquisa de Mercado 2010 do Google, realizada pela TNS Research 
International, onde a classe C é mais impactada por uma informação postada pelo fabricante nas 
redes sociais (54%), do que os early users (43%). Já as opiniões dos amigos recebem mais atenção 
dos early users (49%), do que a classe C (45%). 
O número de usuários do Google+ aumentou no final de 2011, tendo crescido em média 625 mil 
membros por dia em todo o mundo. O total de internautas cadastrados na rede social  atingiu em 
dezembro  de 2011,  a marca de 62 milhões (BARRETO, 2011). Os principais motivos seriam os 
feriados de fim de ano, dos comerciais de TV, das novas ativações de aparelhos com sistema Android 
4.0, do apelo de celebridades. Previsões indicam que o site vai atingir 65,8 milhões de usuários em 
janeiro e 85,2 milhões em fevereiro de 2012. 
O Facebook conta com 600 milhões de usuários ao redor do mundo, 42% desse número estão nos  
Estados Unidos - um número total de 163 milhões de pessoas; 27% localizam-se na Ásia, 76 
milhões; e 25% na Europa, 46,5 milhões de usuários (LUCZCONSULTORIA, 2011) . O MySpace, 
a maior rede social do mundo, oficializou o final das operações no Brasil, pois vem perdendo 
usuários em ritmo acelerado para o Facebook e até para o Twitter. Tinha um volume de quase 2,5 
milhões de usuários. Em média, os usuários do Twitter possuem 126 seguidores; apenas 20% do 
tráfego do Twitter vem da web - os outros 80% são provenientes de outras fontes, como 
ferramentas criadas com a API do Twitter, celulares, etc. 

2010 O Orkut cresceu 28% no Brasil em 2010, atingindo 32 milhões de usuários no país e mantendo a 
liderança das redes sociais. O Facebook por sua vez cresceu 258% em relação a 2009, e conta com 
12 milhões de usuários. Curiosamente o Orkut apresentou uma queda de 1% no número de usuários 
no mundo, enquanto o Facebook cresceu 41% no último ano, alcançando quase 662 milhões de 
usuários totais (COMSCORE, 2010). Se não fosse pelo Brasil, o Orkut provavelmente deixaria de 
existir em 2011, já que 90% das páginas desta rede social é acessada por brasileiros. O país também 
conta com um bom número de acessos em relação a blogs, 70% dos usuários acessam tais sites; 
marca que supera todos os países da América Latina. No Brasil, 92% dos usuários realizam buscas 
on-line, resultando em 4.1 bilhões de procuras. O Google é o mecanismo de buscas mais utilizado, 
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com 89% das buscas realizadas sendo feitas a partir de seu site. 
O Brasil é a oitava maior audiência em usuários com idade acima de 15 anos, superando a Grã-
Bretanha.O relatório ComScore informa que a internet tem mais de 1.324 bilhão de usuários no 
mundo, com idade acima de 15 anos, que acessam a internet em casa ou no trabalho. A China lidera 
com 291,1 milhões de internautas ativos em dezembro de 2010. Brasil está na nona posição com 
40,0 milhões (COMSCORE WORLD METRIX, 2010). Em maio de 2010, foi publicada pesquisa que 
lista os 10 maiores sites acessados no mundo. Em primeiro lugar ficou o Facebook , com 590 milhões de 
usuários e 840 bilhões de visualizações, mostrando a força e crescimento das redes sociais (GOOGLE, 
2010).  
Em relação ao Twitter, a rede social tem 120 milhões de usuários ao redor do mundo. O Brasil é o 
segundo país no ranking de usuários que possuem um perfil no Twitter, são mais de 10 milhões de 
perfis (8,8% do total). Destes, 95% têm menos de 500 seguidores. Os norte-americanos dominam 
Twitter, possuindo 53% dos usuários. Porém, o alcance do Brasil, de 23,6%, é o maior entre os dez 
países superando até mesmo os Estados Unidos, que tem o maior número de usuários no serviço de 
microblog (IBOPE NIELSEN ONLINE, 2010). A Indonésia apresentou o maior crescimento no 
Twitter, com 20,8% de usuários da internet no país visitando o site em 2010, seguida do Brasil, 
com 20,5% de aumento, e Venezuela, com o crescimento na Venezuela parcialmente fomentado 
pelo fato do presidente venezuelano Hugo Chávez ter decidido juntar-se ao Twitter no final de abril 
de 2010.  

2009 Em julho de 2009, foi de R$21,4 milhões de pessoas, ou seja, 83% dos internautas residenciais 
ativos usaram algum tipo de rede social no Brasil (Ibope Nielsen Online). Em 2010, a audiência 
chegou a 85%. A audiência das redes sociais em julho de 2009 foi 16,2% a mais em relação ao 
mesmo período de 2008, o que significa que o Brasil ganhou aproximadamente 3 milhões de novos 
usuários navegando em redes sociais. E esse número cresce cada vez mais. Orkut, ainda a principal 
rede social do Brasil, alcança, mensalmente, 73% dos internautas enquanto o Twitter alacança 
8,0%, ou seja, 24% dos internautas. Os números contam todos os internautas que entraram nos 
domínios do Twitter. Quando os números de login são considerados, o crescimento diminui e chega 
a 28,35%, já que o site obteve 254 mil acessos em março e chegou 326 mil em abril. Outro 
indicador considerável é o de fidelidade. Enquanto o Orkut apresenta um percentual de 76% de 
usuários que acessam o serviço regularmente, a cada dois dias, o Twitter fica apenas com 43%, uma 
visita em oito dias (IBOPE NET RATINGS, 2009). Nos Estados Unidos, pesquisa Nielsen Online 
em 2008 apontou que o Twitter teve somente 30% de índice de fidelidade, enquanto outras redes 
sociais como Facebook e Myspace chegaram a 60% (FOLHA ONLINE, 2009). 
Do total de 1.324 internautas no mundo, a região Ásia-Pacífico conta com a maior parcela (41% do total 
mundial), seguida pela Europa com 28% de participação. Os internautas da América do Norte, em 
terceiro, representam 18% da população conectada no mundo e a América Latina tem 7% de 
participação. Por fim, a região do Oriente Médio e da África conta com 5% de participação na base 
global de internautas (COMSCORE WORLD METRIX, 2009).  

Fonte: Autores. 

Já na quinta geração, os dispositivos móveis que permitem realizar várias formas de 

arte e novas formas de controle social, ao introduzirem novas linguagens, novas formas de 

aprender e de ensinar. Na era da informação, face à conectividade sem fios, destaca-se o 

telefone celular, que passou por diversas transformações e atualmente incorpora à sua 

plataforma: música, imagem, vídeo, texto, e-mail, acesso à internet, implementos que 

permitem o acesso a diversos processos informacionais e interacionais em movimento 

(CONSOLO, 2008). 

Lemos (2008) define telefones celulares como Dispositivos Híbridos Móveis de 

Conexão Multirrede (DHMCM). Segundo o autor, os celulares exercem, ao mesmo tempo, 

funções de conversação, convergência, portabilidade, personalização, conexão através de 

múltiplas redes, produção de informação (texto, imagens, sons) e localização. Na visão de 
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Santaella (2003), as atuais tecnologias da informação e comunicação estão mudando as formas 

do entretenimento e do lazer e todas as esferas da sociedade: o trabalho (robótica e tecnologias 

para escritórios), gerenciamento político, atividades militares e policiais (a guerra eletrônica), 

consumo (transferência de fundos eletrônicos), comunicação e educação (aprendizagem à 

distância), enfim, a cultura em geral.  

Para Lemos (2006), o mundo se encontra inserido na era dos portáteis, da cibercultura e 

da mobilidade, em que a Era da Informação é atualmente substituída pela Era da Conexão. A 

fase atual de conexão e mobilidade é caracterizada pela computação ubíqua, pelos objetos 

sencientes, pelos computadores pervasivos e pelo acesso sem-fio, mostrando a emergência da 

era da conexão e da relação intrínseca entre espaços físicos e espaço virtual (LEMOS, 2006).  

O desenvolvimento das tecnologias da informação, configurado na Sociedade da 

Informação, ou Sociedade em Rede, ou Sociedade do Conhecimento, alterou 

significativamente a organização social e as relações entre indivíduos (CASTELLS, 2003). 

Segundo o autor, o paradigma informacional é composto por: informação como matéria-prima, 

desenvolvimento de tecnologias com ampliação de sua presença na sociedade, princípio da 

interconexão, flexibilização dos processos e convergência das tecnologias.  

O uso da internet acarreta alterações no direcionamento, velocidade, volume e espaços 

que envolvem o ciclo informacional. Provoca mudanças, também, nas relações sociais entre os 

indivíduos. Mobilidade implica que um usuário tem acesso a qualquer serviço em qualquer 

tempo e local sem qualquer interrupção da sua conexão. Este conceito vem sendo usado 

frequentemente na Internet, mas hoje o seu avatar é o celular que de telefone passou a objeto 

extensivo do corpo humano (SCHAUN et al, 2009). 

A mobilidade tornou-se um dos valores mais desejados nas atuais sociedades 

complexas, marcadas por intensos processos de globalização (BAUMAN, 2001). Nesse 

contexto, emergem diferenças e desigualdades, pois “no mundo pós-guerra espacial, a 

mobilidade tornou-se o fator de estratificação mais poderoso e mais cobiçado, a matéria de que 

são feitas e refeitas diariamente as novas hierarquias sociais, políticas, econômicas e culturais 

em escala cada vez mais mundial” (BAUMAN, 1999, p. 16). O autor explica que na 

“modernidade líquida” a liberdade de ir-e-vir com tranquilidade pelos diferentes contextos 

sociais torna-se “uma mercadoria sempre escassa e distribuída de forma desigual”. 

(BAUMAN, 1999, p. 08). 
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Os levantamentos realizados neste estudo dão conta de que o conceito de mobilidade 

passou a integrar a cultura contemporânea nos seus mais diversificados aspectos, permeando o 

cotidiano das pessoas e são apresentados no quadro 4. 

 

Quadro 4: Aspectos referentes ao conceito de mobilidade 
Mobilidade  Autor 

Mobilidade e Política - A mobilidade tornou-se uma política ativa e uma posição política 
estabelecida. A mobilidade e o nomadismo das multidões podem expressar recusa e busca de 
libertação,  resistência contra condições de exploração e busca de liberdade e de novas condições 
de vida. 

Negri 
(2001) 

Mobilidade e Convergência - Introdução da mobilidade nas redes comunicacionais - resultado da 
convergência da telefonia móvel, da computação portátil e das conexões sem-fio - provoca 
mudanças na maneira como as cidades e seus habitantes se organizam e interagem. As cidades se 
tornam cibercidades e a comunicação ganha novo sentido ao se transformar em locus de 
permanente troca de informações. 

Valentim 
(2005) 

Mobilidade e Espaços Urbanos - A sociedade contemporânea parece possuir  certa obsessão pela 
mobilidade, cuja prova é a reconfiguração dos espaços urbanos. Através de celulares e dispositivos 
sem fio, os cidadãos se comunicam uns com os outros e conectam-se à internet e outras redes ad-
hoc de qualquer lugar onde haja cobertura.  

Valentim 
(2005) 

Mobilidade e Conexão - A mobilidade se torna um fator qualitativo da conexão e a partir das 
tecnologias móveis, conexão e mobilidade se tornam sinônimos. Emerge a era da portabilidade, da 
mobilidade e da conexão generalizada dentro e fora dos ambientes domésticos, de trabalho, 
consumo e lazer. 

Valentim 
(2005) 

Mobilidade e Espaço Virtual - O advento das tecnologias móveis permite a articulação do espaço 
físico com o espaço virtual: pessoas, veículos, objetos e lugares podem ser localizados e 
conectados sem-fio, entre si e a qualquer parte do mundo, através do ciberespaço. A cidade começa 
a ter uma dinâmica ligada à cibernética. 

Valentim 
(2005) 

Mobilidade e Cibercultura - A cultura da mobilidade pode ser considerada variação avançada da 
cibercultura, baseada nos dispositivos móveis aliados ao sistema de posicionamento global (GPS). 
Uma de suas práticas mais relevantes é a das mídias locativas, fazendo emergir novas 
espacialidades de acesso, presença e interação. 

Santaella 
(2008) 

Mobilidade e Percepção - Excesso de tecnologias digitais desenvolve arranjos midiáticos que 
geram novos ambientes e modos de percepção e, assim, novos modos de comunicação.  

Pereira 
(2008) 

Mobilidade e Mídia - características das mídias contemporâneas - como mobilidade, velocidade 
de acesso a volumes enormes de dados, portabilidade, memória expandida, banda larga de 
conexão, interfaces gráficas cada vez mais amigáveis (aumentando o potencial de usabilidade), 
ubiquidade, etc. tornam complexa a idéia de meio, promovendo arranjos e ambientes.  

Pereira 
(2008) 

Mobilidade e Sociedade Imaterial - A tecnologia aparece como vetor central como base dos 
modos de vida cotidianos; como religião; e como espetáculo. A sociedade tecnológica encontra-
se  e se define em e por sua etapa imaterial, determinada pelo desenvolvimento e consolidação 
de redes locais, nacionais e internacionais de comunicação em tempo real. 

Trivinho 
(2001) 

Mobilidade e Territórios - A questão da mobilidade é frequentemente discutida em relação ao 
espaço geográfico: os movimentos migratórios, os meios de transporte, as cidades, as 
espacialidades, o local e o global.  

Valentim 
(2005) 

Mobilidade e Territórios - As localidades com maior mobilidade são as cidades conectadas em 
redes globais de computadores e sistemas de transporte computadorizados, concentrando infra-
estrutura, pessoas, tecnologias, dados, recursos econômicos e atividades comerciais/industriais  

Castells 
(2003) 

Fonte: Autores. 
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O celular deixou de ser apenas um objeto de desejo para se tornar uma necessidade, 

deixou de ser artigo de luxo para, em muitos casos, tornar-se item básico. A telefonia móvel 

atingiu um patamar que permeia todo o tecido social brasileiro na modernidade, estabelecendo 

um forte vínculo com ela (DIAS et al, 2003), conforme se pode ler no quadro 5. 

 

Quadro 5: Impacto da telefonia móvel 

A adoção das tecnologias móveis vêm acompanhada, também, de impactos sociais em diversas partes do 
globo (CASTELLS et al., 2004). 

À medida que as pessoas se apropriam de seus atributos e funcionalidades e que essas tecnologias passam a 
fazer cada vez mais parte do cotidiano das pessoas (MACHADO, 2006). 

A mobilidade vem mudando até mesmo a forma como as pessoas interagem (LING, 2004), incorporando-se à 
identidade dos grupos sociais (ITO, 2004), principalmente aos mais jovens (GRINTER; ELDRIDGE, 2003; 
CASTELLS et al., 2004; REID; REID, 2004). 
Diversas empresas usam as tecnologias móveis para interagir com seus diferentes públicos-alvo, como 
clientes, colaboradores, fornecedores ou acionistas, aproveitando-se da popularização dos telefones celulares, 
bem como de outros benefícios próprios da tecnologia, obtendo assim maior agilidade (KROTOV; 
JUNGLAS, 2006) e produtividade (ISSAC; LECLERCQ, 2006). 
Os dispositivos móveis são, em geral, considerados diferentes dos dispositivos computacionais tradicionais 
por introduzirem o paradigma do acesso a qualquer momento, em qualquer lugar (SADLER, ROBERTSON; 
KAN, 2006). 

Essa tecnologia traz novas dimensões à interação entre as pessoas, possibilitando a mobilidade e espacial, 
temporal e contextual (KAKIHARA; SORENSEN, 2001). 

A comunicação através das tecnologias móveis pode ainda ter recursos pull e push. Os recursos pull requerem 
que o usuário explicitamente requisite a informação que precisa, já com os recursos push, a informação pode 
ser enviada ao usuário sem que ele explicitamente solicite (FRANKLIN e ZDONIK, 1998). 
A segurança das tecnologias móveis também é fator importante a ser considerado, pois, ao mesmo tempo em 
que oferece algumas vantagens e desvantagens em comparação com outras tecnologias, (JØSANG; 
SANDERUD, 2003) requer uma estrutura tecnológica e de mapeamento de riscos mais complexa (PHU; 
JAMIESON, 2005). 

Fonte: Autores, adaptado de Machado e Freitas (2008). 
 

Schaun et al (2009) consideram o celular como supermídia, no que diz respeito a 

consumo, status e sedução da baixa renda. O celular tem papel importante como tecnologia de 

infocomunicação (LEX, 2008) e como ferramenta de inclusão digital e social (BACHA, 

VIANNA, SANTOS, 2009). 

Alves (2006) explica que no Brasil as empresas de telefonia celular representam um 

dos melhores exemplos da busca de negócios que exploram o mercado existente nas camadas 

de baixa renda. Assim, em um cenário competitivo e com índices de penetração do serviço 

entre as classes AB, surgiu a alternativa de viabilizar o uso do celular entre a população de 

baixa renda, com a criação do sistema pré-pago de recarga, o parcelamento de aparelhos e 

políticas de comunicação e distribuição agressivas. 
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Lange e Shroeder (2009) analisaram mídia celular na ótica do consumo estratificado. 

Para os autores, o telefone celular remete a duas proposições básicas: comunicação instantânea 

e falar com alguém. A comunicação seria então bidirecional e recíproca, o que implicaria 

superar distâncias, significaria também coordenação temporal - estar onde o outro está, no 

mesmo momento.  

A escrita resolve o problema de tempo e espaço, mas não o da troca instantânea. O 

telefone fixo resolve o problema da distância e da troca, mas não o da coordenação de tempo e 

espaço. Essa possibilidade gerou uma explosão no consumo e, consequentemente, o 

desenvolvimento de um mercado altamente competitivo e promissor. Hoje, as concessionárias 

ou também chamadas operadoras de telefonia, estão entre os principais e maiores anunciantes 

do mercado publicitário.  

Essas transformações a cada dia surpreendem e modificam a forma de se encarar a 

tecnologia móvel e isso é facilmente percebido, principalmente, a partir do momento em que 

as pessoas passaram a se relacionar frequentemente com esse produto. O celular, também 

conhecido como Third screen ou Terceira Tela (depois da televisão e do computador), surge 

para suprir uma das necessidades do ser humano que é a comunicação em qualquer lugar. 

Entretanto, sua utilização adquire expressões que escapam à mera tarefa de troca de 

informações entre interlocutores no tempo e no espaço. O produto pode servir também para 

contatos profissionais, proteção e segurança de seus familiares e, mais recentemente, para 

entretenimento e busca por informação. Obviamente, devido às questões não só tecnológicas, 

mas principalmente mercadológicas e de estratificação social, muitos não têm acesso ou não 

conseguem usufruir desse serviço (LANGE; SHROEDER, 2009).  

Neste contexto, ainda de acordo com Lange e Shroeder (2009), o Mobile marketing (ou 

marketing móvel) seria uma nova forma de pensar estratégias que, basicamente, utilizam-se de 

telefones celulares, PDAs e Smartphones - ou as chamadas tecnologias móveis - para 

transmitir, em um primeiro estágio, mensagens de textos (SMS).   

Nesse âmbito, o celular seria o canal ou a mídia, enquanto a forma e as estratégias 

ficariam com o Mobile marketing. As evoluções ainda permitem, em alguns países e no Brasil, 

o uso publicitário da internet via celular, jogos patrocinados, vídeos publicitários, músicas, 

localização via GPS, os quais formam uma cadeia de valor complexa e que fazem desse canal 

uma das grandes promessas da nova forma de conduzir o marketing e a propaganda, em geral. 
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A novidade é distribuir essas mensagens de forma personalizada, direta e interativa, 

estabelecendo um contato bidirecional com cada um dos receptores. Além de trabalhar com 

um banco de dados e informações específicas e pessoais dos usuários, a tecnologia permite 

certo controle das mensagens que foram enviadas, as que foram lidas, verificando o retorno da 

campanha ou ação. Sob tal personalização, ainda é possível definir e programar os envios das 

mensagens para determinados horários, com dias e meses de antecedência.  

Há quatro itens que os celulares (especialmente os smartphones) fazem melhor do que 

quaisquer canais e que devem ser considerados quanto ao mobile marketing: servem em 

qualquer lugar, são ideais para mensagens rápidas e curtas, podem aliviar a monotonia, podem 

ser um passatempo e entretenimento. Quando as pessoas estão usando celular, elas estão em 

movimento, não estão realizando tarefas complexas, buscam objetivos predeterminados 

rapidamente, estão distraídas, mas conscientes de influências externas e “matando tempo” 

antes de fazer alguma outra coisa (SMITH, 2010). 

No Brasil, o celular apresenta capacidade única de atingir tanto o público baixa renda 

(C e D) quanto o das classes A e B. Quanto aos bancos de dados, as empresas podem se 

utilizar do telefone celular para atingir os clientes certos. A propaganda móvel (mobile 

advertising) pode ser aplicada em uma audiência definida, localizada geograficamente ou por 

áreas de interesse, além de poder se utilizar do serviço de páginas amarelas e mapas de 

localização.  

As mensagens podem ser personalizadas, ou seja, o nome do consumidor, telefone, área 

em que mora e outras informações podem ser utilizadas para comunicar diretamente ao 

público. O Mobile marketing serve como complemento para as ações tradicionais de marketing 

e para as mídias tradicionais e as operadoras mostram interesse em aumentar suas receitas com 

campanhas de marketing de grandes marcas. 

De acordo com Mobile Marketing Association (MMA), a mídia móvel permite que as 

empresas divulguem suas propagandas ou quaisquer assuntos, englobando o marketing direto e 

buscando uma nova maneira de interação com seus clientes. O Mobile marketing é uma 

ferramenta de marketing direto, por meio da qual se pode promover conteúdo relacionado a 

entretenimento, relacionamento e interação com o consumidor, sendo possível: enviar 

mensagens de texto com promoções ou serviços, promover a veiculação de fotografias de 

produtos, fazer vinhetas corporativas, divulgar programas de fidelidade ou relacionamento, 

repassar informativos, oferecer descontos, fazer promoções relâmpago e campanhas interativas 
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para qualquer tipo de público, independente de faixa etária, renda, sexo ou etnia, sendo 

necessário apenas que o público-alvo possua um telefone móvel. O código de conduta definido 

pelo MMA é dividido em cinco categorias: escolha, personalização, consideração, restrição e 

confidencialidade (MOBILE MARKETING ASSOCIATION, MMA, 2010). 

Para Kotler (2006), o Mobile marketing caracteriza-se pelas ações de marketing 

desenvolvidas com a ajuda do telefone celular, geralmente utilizado para alavancar a 

construção de um relacionamento satisfatório e duradouro entre as empresas e seus clientes. 

Por meio do Mobile marketing, as empresas interagem diretamente com o consumidor, 

enviando por meio de celulares mensagens de texto sobre os temas sugeridos para veiculação 

de promoções ou serviços oferecidos.  

De acordo com Haig (2002), as características, que tornam o Mobile marketing atraente 

são:  

• Custo: o custo de transmissão (principalmente o SMS) é mais barato que as ligações de voz. 

As campanhas de SMS marketing tendem a ter melhor custo-benefício quando comparada 

com outras mídias; 

• Conveniência: o celular permite que texto, vídeo e som possam ser recebidos e enviados de 

qualquer lugar a qualquer hora; 

• Imediaticidade: os aparelhos móveis têm capacidade de armazenamento e facilidade de 

escrita de mensagens para respostas imediatas e 

• Privacidade: os dados recebidos através do celular se mantêm privados mesmo quando 

recebidos em lugar público e ubiquidade: a quantidade de celulares no mundo permite que 

se chegue a qualquer tipo de perfil ou consumidor, porque é altamente difundido.  

Segundo Torras e Albuquerque (2005), além das características descritas acima, existe 

ainda a interatividade em tempo real com os clientes.  

As campanhas de Mobile marketing utilizam basicamente quatro tipos de tecnologias 

para entrega de dados: SMS - serviço de mensagens curtas de texto ou, originalmente, Short 

Message Service, é uma ferramenta de comunicação presente na maioria dos celulares e por 

isso mais utilizada; o MMS (Multimedia Message Service), que proporciona também o tráfego 

de imagens, vídeos e sons entre celulares; WAP - tecnologia que permite a inserção de 

páginas, banners e hiperlinks nos sites WAP; Bluetooth - tecnologia que permite que dois ou 

mais aparelhos eletrônicos (computadores, celulares etc.) estabeleçam uma conexão sem fio e 

troquem dados entre ele e voz e tecnologias emergentes, tais como: aplicativos em Java e Brew 
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(linguagens de programação) e o Flash SMS (HAIG, 2002). Apresentam-se no quadro 6 as 

diferenças entre as definições de Mobile marketing. 

 

Quadro 6: Diferenças entre as definições de mobile marketing 

Autores Definições de Mobile 

Barnes (2002) Wireless advertising - Nova plataforma de publicidade interativa 

Barwise; Strong 
(2002) 

Mobile advertising - Mídia flexível adequada para baseada em permissão 
comunicações curtas e baseadas no tempo 

Bulander et al (2005a) Mobile ou wireless - Propaganda que usa terminais advertising móveis 
(como plataforma alvo) 

De Reyck; Degraeve 
(2003) 

Mobile advertising - Como marketing de precisão, usa clientes 
segmentados e potenciais com mensagens de texto, aumentando a taxa 
de resposta ao anúncio 

Faber et al. (2004) Mobile advertising - Comunicação sem fio, alcançando os consumidores 
através do telefone celular. 

Leppãniemi; 
Karjaluoto (2005) 

Mobile advertising - Propaganda sem fio baseada em anúncios na 
Internet (nos EUA) e telecomunicações baseadas em SMS e MMS (na 
Europa) 

Leppãniemi et al. 
(2004) 

Mobile advertising - O negócio de encorajar as pessoas a comprarem 
produtos e serviços usando o canal de telefonia móvel como uma mídia 
para entregar uma mensagem publicitária. 

Okazaki (2004, 2005) 
Wireless advertising Banners de text - plataforma de wireless 
advertising; Mobile advertising SMS transmitidos mensagens B2C para 
dispositivos sem fio 

Barnes e Scornávácca 
(2004) 

Mobile marketing, m-commerce, wireless marketing - A distribuição de 
qualquer tipo de mensagem ou promoção que adiciona valor para o 
cliente enquanto aumenta a receita da empresa 

Bauer et al. (2005) 

Mobile communication - forma de comunicação comercial, inovadora, 
individualizada e orientada ao diálogo. 
Mobile marketing - forma inovadora de comunicação sendo pessoal, 
interativa, ubíqua, orientada ao diálogo e a localização dos destinatários. 

Karjaluoto et al. 
(2004) 

Mobile marketing - mídia de marketing e canal de vendas interativo 
representando um novo elemento no mix de promoção 

Scharl et al. (2005) 
Mobile marketing - mídia de telefonia sem fio para proporcionar aos 
consumidores informações personalizadas, sensíveis ao contexto e ao 
tempo, promovendo serviços e produtos. 

Fonte: Adaptado de Vaz (2008); Tahtinen (2005). 
 

Lange e Shroeder (2009) detalham as principais aplicações do Mobile marketing ou 

Marketing móvel em: Branding (Ações de marca: O Mobile marketing permite formas 

interativas e diferentes de relacionamento de marca), AdverGames (jogos que funcionam como 

estratégias de relacionamento e divulgam mensagens publicitárias aos usuários. Funcionam 

basicamente para aumentar a consciência de marca, ao mesmo tempo em que atraem a 
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percepção do consumidor) e Business Games (jogos e desafios que funcionam para educar, 

simular e gerar motivação nas equipes de trabalho.  

Apesar de representarem diferentes ferramentas do mix de comunicação, no caso do 

Mobile marketing, diversas estratégias são consideradas comuns às duas áreas. Essas ações 

envolvem bônus, cupons e descontos. Call-to-action (chamar para a ação) são estratégias de 

respostas diretas ou concursos e sorteios específicos. O usuário pode receber desde um convite 

para o lançamento de um produto até cupons e mensagens sobre promoções relâmpago e LBS. 

As ações e promoções baseadas em serviço de localização e base de dados são as maiores 

possibilidades. Ao se cadastrar gratuitamente no serviço, o usuário, adentrando o ambiente do 

shopping, recebe informações e cupons de descontos em determinadas lojas que sejam de seu 

interesse. 

Vaz (2008) considera que o Mobile marketing desdobra um ecossistema que reúne duas 

camadas estratégicas: demandantes de ações de marketing (marcas, agências aqueles que 

buscam nova alternativa na comunicação com cliente) e provedores de tecnologia, operadoras 

de telefonia e consumidores. De acordo com Dickinger (2004) e Vaz (2008), os fatores de 

sucesso da mensagem são conteúdo, personalização e controle do consumidor. Os fatores de 

sucesso da mídia são: tecnologia do dispositivo, processo de transmissão, adequação do 

produto à mídia e custo. Com relação às métricas de sucesso, podem-se incluir: atenção do 

consumidor, comportamento do consumidor e custo. 

Vaz (2008) comenta que, de maneira geral, os objetivos do Mobile marketing são iguais 

aos das formas mais tradicionais do marketing, especialmente ao marketing direto. Porém, o 

Mobile marketing tem vantagens devido às suas novas possibilidades técnicas. O Mobile 

marketing deveria solucionar os problemas de cobertura do marketing tradicional, minimizar as 

perdas entre clientes e maximizar a cobertura.  

Quanto ao uso em larga escala de telefones celulares, haveria outra vantagem 

fundamental: permitir segmentar grupos de cliente, enquanto o marketing tradicional foca em 

alguns grupos de acordo com o tipo de mídia utilizada. O Mobile marketing alcança clientes 

independente dessas restrições, baseado em possibilidades técnicas e viabiliza premissas 

básicas do CRM - gestão do relacionamento com o cliente. Neste contexto, o quadro 7 

apresenta as vantagens do Mobile marketing versus o marketing tradicional. 
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Quadro 7: Mobile marketing versus marketing tradicional 

Mobile Marketing Marketing Tradicional 

Ampla cobertura Cobertura restrita 

Interativo com possibilidade de resposta Possibilidades limitadas quanto à interatividade 

Incentivos atrativos ao usuário Propaganda padrão 

Usuário é protagonista da campanha Anonimato 
Fonte: Stuth (2005). 

 

2.3 Consumo, cultura de consumo, consumo feminino e consumo alimentar familiar  

A função essencial do consumo é sua 
capacidade para dar sentido (DOUGLAS, 
ISHERWOOD, 2009, p. 07).  

 

Do ponto de vista da economia, a função consumo trata-se da relação entre o consumo e 

a renda. A função consumo mostra o nível de despesas que os consumidores estão dispostos a 

incorrer em bens e serviços, em todos os níveis de renda possíveis. Esse termo função consumo 

foi criado por Keynes em sua obra A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, para 

designar a parte da renda que é despendida em consumo. A função consumo baseia-se na Lei 

Psicológica Fundamental para quem os indivíduos estariam dispostos quase sempre a aumentar 

seu consumo à medida que a sua renda aumenta, embora não na mesma proporção.   

O montante total que a sociedade gasta em consumo depende, portanto, de vários 

fatores: do nível de renda; de circunstâncias objetivas, como as variações no nível de salários, o 

nível de tributação e dos controles governamentais; e do comportamento psicológico dos 

indivíduos e de hábitos de consumo (PASSOS, NOGAMI, 2000). 

Passos e Nogami (2000) destacam dois estudos realizados no passado sobre a função 

consumo. O primeiro desenvolvido por Ando e Modigliani, no início dos anos 1950, enfatiza 

que o fluxo de renda de um indivíduo é relativamente baixo nos primeiros anos de sua vida 

profissional, bem como nos anos finais, em função da queda da sua produtividade. Seria nos 

anos intermediários de sua existência, quando a sua produtividade em geral é maior que ele 

tende a ter, assim como o maior fluxo de renda. Esta teoria defendida pelos cientistas mostra 

que o consumo é afetado pelos ciclos da vida. Já em outro estudo, Friedman, em 1957, 

argumenta que o elemento essencial determinantes dos gastos de consumo é a renda 



 31 

permanente, definida como o valor atual do fluxo de renda que um indivíduo espera auferir ao 

longo de sua vida. 

De acordo com Beck (2010), a palavra consumo deriva do latim consumere, termo 

usado primeiramente como sinônimo para destruir, usar tudo, gastar, desperdiçar, esgotar. O 

autor argumenta que a partir da pós-Revolução Industrial, a produção em grande escala de bens 

trouxe mudanças econômicas e sociais nos valores, crenças e atitudes do homem associadas ao 

distanciamento da natureza e da importância que seria dada à preservação dos recursos 

naturais.  

Baudrillard (1981) foi um dos primeiros autores a abordar o problema do consumo e 

basear suas teorias na existência de uma sociedade de consumo. O autor sugere que a sociedade 

de consumo seria um fenômeno característico das sociedades desenvolvidas a partir da segunda 

metade do século XX. Para Baudrillard (1981), o marketing busca não somente a saciedade das 

necessidades, mas também dos desejos de consumo do indivíduo e de sua satisfação, ligada 

diretamente ao sentimento de felicidade. O autor argumenta que as sociedades sempre 

gastaram, ou desperdiçaram, ou produziram resíduos e consumiram além do que é necessário à 

sobrevivência. Assim, no consumo, estariam baseadas as novas relações estabelecidas entre os 

objetos e os indivíduos. Portanto, residiria no consumo do supérfluo a razão do ser do indivíduo 

e da sociedade, ou seja, esse consumo assumiria uma função social específica. 

No entanto, do ponto de vista de marketing, essa noção foi ampliada. D’Angelo (2003) 

considera que o consumo é um dos fenômenos mais importantes da sociedade moderna, 

especialmente ocidental. O exame das relações entre os seres humanos e os objetos permite 

acessar inúmeras características e peculiaridades individuais e culturais, constituindo um retrato 

das pessoas e dos grupos sociais. O consumo numa visão mais abrangente pode ser definido 

como criação, compra e uso de produtos e serviços. 

Segundo Slater (2002), o consumo é o modo de reprodução cultural em que o mercado e 

as relações capitalistas, através de seus mais diversos elementos, desempenham papel central. 

Todo o consumo, por consequência, é cultural, pois envolve significados partilhados 

socialmente e porque tudo o que se consome possui um significado cultural específico, através 

do qual são reproduzidos os sistema de relações sociais, nas palavras do autor: 

 

O consumo é sempre e em todo lugar um processo cultural, mas ‘cultura do 
consumo’ é singular e específica: é o modo dominante de reprodução cultural 
desenvolvido no Ocidente durante a modernidade, designando um acordo 
social onde a relação entre cultura vivida e os recursos sociais [...] são 
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mediados pelo mercado. A cultura de consumo é, em aspectos importantes, a 
cultura do Ocidente moderno - crucial, certamente para a prática significativa 
da vida cotidiana do Ocidente moderno; e num sentido mais genérico, está 
ligada a valores, práticas e instituições fundamentais que dividem a 
modernidade ocidental, como a opção, o individualismo e as relações de 
mercado (SLATER, 2002, p. 17). 

 

D’Angelo (2003) enfatiza que, respaldado por conceitos oriundos da Antropologia, 

Sociologia e Psicologia, o estudo do caráter simbólico e dos significados sociais e psicológicos 

do consumo tem merecido atenção dos acadêmicos de marketing. Esse interesse representa a 

evolução do conhecimento para além das fronteiras utilitaristas e essencialmente racionais da 

teoria econômica tradicional, superando, inclusive, a restrita visão vebleniana do consumo 

como fator de status e diferenciação social, reconhecendo alguns símbolos no capitalismo.  

Ainda segundo D’Angelo (2003), maximização da utilidade, escolha racional e 

objetividade de avaliação são alguns termos capazes de sintetizar a teoria econômica 

tradicional referente ao comportamento do consumidor em suas decisões cotidianas e que 

partem de premissas, tais como: as escolhas do consumidor são racionais e objetivas, visando 

sempre a uma compra ideal, aquela em que a máxima utilidade e o menor dispêndio monetário 

se combinam. O consumidor, ademais, é visto quase como um indivíduo isolado; suas decisões 

não sofrem influência do meio social, estando unicamente submetidas à disponibilidade dos 

produtos e de seu preço.  

No entanto, D’Angelo (2003) discute o papel fundamental que o consumo desempenha 

nas sociedades capitalistas. A Revolução Comercial - entendida como a combinação da 

Revolução Industrial iniciada na Inglaterra no século XVIII com a Revolução do Consumidor, 

dando vazão a gostos, modas e interesse dos indivíduos pelo consumo antes mesmo da 

emergência dos meios de produção capazes de atender a essas demandas - representa a 

passagem da sociedade tradicional para a moderna.  

Na sociedade tradicional, o consumo se relaciona ao status social, à estabilidade das 

posições sociais, dá lugar a uma ordem marcada pela mobilidade e pelo quase desapego às 

tradições. As possibilidades de escolha e os ideais de ascensão perpassam grupos sociais, 

relações capitalistas, mediadas pelo mercado, tomam o lugar da regulamentação e da restrição 

da sociedade tradicional e assumem papel central na vida econômica, cultural e social 

(D'ANGELO, 2003). 
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2.3.1 Cultura de consumo 

Além da cultura erudita e nobre, impõe-se a cultura 
ampliada do capitalismo, do individualismo e da 
tecnociência, uma cultura globalitária que estrutura 
de maneira radicalmente nova a relação do homem 
consigo e com o mundo. Uma cultura-mundo que 
não reflete o mundo, mas o constitui, o engendra, o 
modela, o faz evoluir, e isso de maneira planetária 
(LIPOVESTSKY, SERROY, 2008, p. 11). 

 

Rocha et al. (1999), em revisão da literatura a respeito dos temas cultura e consumo, 

enfatizam o trabalho de Mauss na década de vinte do século passado (clássico da 

Antropologia), segundo o qual os processos de troca se davam coletivamente e eram associados 

a rituais em que a circulação de riqueza era apenas um termo dentro do contrato muito mais 

amplo e permanente entre os grupos envolvidos.   

A sociedade moderna revelaria práticas muito compatíveis com essas regras, 

permanecendo de alguma forma vinculada à atmosfera da dádiva, da obrigação e também da 

liberdade. Nem tudo estaria classificado exclusivamente em termos de compra e venda ou 

subsumido em nome da razão econômica ou das práticas racionais e utilitárias. Sentimentos, 

rituais, posições classificatórias ou espaços simbólicos ocupam uma dimensão importante e 

desempenham um papel significativo em nosso sistema de trocas: para não ser visto como 

inferior, é necessário retribuir as dádivas aceitas, de preferência oferecendo algo com um valor 

superior àquele recebido. As trocas supõem mais do que razão prática, utilitária ou econômica 

(ROCHA et al, 1999). 

Rocha et al (1999) também remetem aos estudos sobre consumo conspícuo realizados 

por Veblen (1899/1965), pioneiro na investigação em profundidade das práticas de consumo 

sob o ponto de vista do seu significado cultural, tendo sido capaz de ultrapassar a visão 

utilitarista do consumo que acabou prevalecendo na teoria econômica. Remontando à cultura 

antiga, Veblen (apud Rocha et al, 1999) aponta o papel da ideia de ocupação como definidora 

da divisão de classes. As classes mais altas dedicavam-se às ocupações que conferiam honra e 

estima, como as atividades governamentais, guerreiras, religiosas e esportivas. Já às classes 

inferiores restavam ocupações produtivas ou industriais, por ser o ócio a expressão da 

superioridade da classe (ROCHA et al, 1999). 

Mais tarde, autores como Baudrillard e Douglas e Isherwood analisaram o tema do 

consumo, a partir de preocupações analíticas diferentes. Entretanto, Rocha et al. (1999, p. 03) 
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encontram nestes autores um ponto de convergência na “[...] prevalência do simbólico sobre o 

utilitário no viés de interpretação do significado do consumo”, continuando o autor este explica 

que  

 

Em certo sentido, o primado da cultura sobre a razão prática os reúne, e 
refutar a explicação do consumo como satisfação de necessidades aparece 
como pano de fundo no desenvolvimento de suas reflexões. O consumo, como 
modo passivo de absorção de valores de uso, chegaria a um patamar de 
saturação, de satisfação das necessidades. Isto, entretanto não acontece na 
sociedade industrial-moderna-capitalista, marcada pela insaciabilidade do 
consumo. É, exatamente, essa constatação que motiva o exame do consumo 
por um viés menos determinista na obra destes autores (ROCHA et al, 1999, 
p. 04). 

 

Segundo Rocha et al (1999), no livro O sistema dos objetos, de Baudrillard 

(1968/1981), só se pode falar em consumo quando os objetos tornam-se signos e passam a 

formar um sistema coerente entre si, ou seja, um sistema que adquire sentido a partir da relação 

abstrata de todos os objetos-signos que o constituem.  

Essa mudança de objeto para signo implica numa modificação simultânea da relação 

humana, que se torna uma relação de consumo, isto é, os objetos passam a atuar como 

mediadores obrigatórios das relações entre indivíduos. Assim, o consumidor não é o objeto e 

sim a própria relação, e, portanto, o ato de consumir vai muito além de uma simples relação 

com objetos. Ele é uma maneira de se relacionar com a coletividade, através da manipulação 

sistemática dos signos. 

Posteriormente, Baudrillard (1981) aprofundou o debate e o consumo se tornou um 

processo de diferenciação social, que se dá através da manipulação dos objetos e sua 

transformação em signos de uma linguagem. Nesse contexto, o consumo pode ser entendido a 

partir de dois eixos básicos: como processo de significação e de comunicação e como elemento 

de classificação e diferenciação social (apud ROCHA et al, 1999). 

O consumo se tornou, segundo Baudrillard (1981, p. 241), “a palavra da sociedade 

contemporânea sobre si mesma”, de modo que as significações assumidas pelos objetos não se 

manifestam isoladamente, e sim na relação de uns com os outros, ou “o modo como a nossa 

sociedade se fala”.  O mundo do consumo é uma rede de signos e significados interligados e 

interdependentes e oferece um modo de socialização aos seus indivíduos. Mais do que a 

mensagem de um sistema, tornou-se o sistema em si (DOUGLAS, ISHERWOOD, 1999). 
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A partir da ação conjunta, cultura e consumo, o consumo deixa de ser mero produzir, 

comprar e usar produtos para se tornar um sistema simbólico, através do qual a cultura expressa 

seus princípios, categorias, ideais, valores, identidade e projetos.  

 

Para ter em perspectiva esse novo regime de cultura, gostaríamos de propor 
um esquema de evolução histórica que, abarcando uma longuíssima duração, 
distingue três grandes eras das relações da cultura com o todo social [...]. A 
primeira era foi, de longe, a mais longa historicamente. Ela se identifica com o 
momento religioso tradicional da cultura, do qual as sociedades ditas 
primitivas oferecem o modelo puro. [...] a segunda coincide com o advento 
das democracias modernas portadoras dos valores de igualdade, de liberdade, 
de laicidade: é o momento revolucionarista da cultura. A subversão que se 
produz é imensa... [...] o terceiro modelo se estabeleceu há duas ou três 
décadas, passando a constituir o horizonte das sociedades contemporâneas na 
era da globalização. [...] além da revitalização das identidades coletivas 
herdadas do passado, é a hipermodernização do mundo que avança, 
remodelado que ele está pelas logicas do individualismo e do consumismo 
(LIPOVESTSKY, SERROY, 2008, p. 13). 
 

 

Na sociedade contemporânea, consumir seria um dos fatores essenciais na definição de 

pertencimento e o consumismo ritual de inserção na própria sociedade. Nesse contexto, 

Bauman (2008) argumenta que a sociedade atual é caracterizada como a sociedade de 

consumidores, porque interpela seus membros (ou seja, dirige-se a eles, os saúda, apela a eles, 

questiona-os, mas também, os interrompe e irrompe sobre eles) basicamente na condição de 

consumidores.  

Ao fazê-lo, a sociedade (ou quaisquer agências humanas dotadas de instrumentos de 

coerção e meios de persuasão ocultos por trás desse conceito ou imagem) espera ser ouvida, 

entendida e obedecida. Ela avalia - recompensa e penaliza - seus membros segundo a prontidão 

e adequação da resposta deles à interpelação. Como resultado, os lugares obtidos ou alocados 

no eixo da excelência/inépcia do desempenho consumista se transformam no principal fator de 

estratificação e no maior critério de inclusão e exclusão, assim como orientam a distribuição do 

apreço e do estigma sociais e também de fatias da atenção do público (BAUMAN, 2008, p. 70). 

 O consumismo consegue transformar as vontades, os desejos e os anseios humanos na 

“principal força propulsora e operativa da sociedade, uma força que coordena a reprodução 

sistêmica, a integração e a estratificação sociais, além da formação de indivíduos humanos” 

(BAUMAN, 2008, p. 41). 
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Para que uma sociedade adquira esse atributo, a capacidade profundamente 
individual de querer, desejar e almejar deve ser, tal como a capacidade de 
trabalho na sociedade de produtores, destacada (“alienada”) dos indivíduos e 
reciclada/reificada numa força externa que coloca a “sociedade de 
consumidores” em movimento e a mantém em curso como uma forma 
específica de convívio humano, enquanto ao mesmo tempo estabelece 
parâmetros específicos para as estratégias individuais de vida que são eficazes 
e manipula as probabilidades de escolha e conduta individuais (BAUMAN, 
2008, p. 41). 

 

Bauman (2008, p. 44) explica também que: 

 

[...] o consumismo, em aguda oposição às formas de vida precedentes, associa 
a felicidade não tanto à satisfação de necessidades (como suas “versões 
oficiais” tendem a deixar implícito), mas a um volume e uma intensidade de 
desejos sempre crescentes, o que por sua vez implica o uso imediato e a rápida 
substituição dos objetos destinados a satisfazê-la. 
 

 

O consumo, como processo de comunicação, é um sistema de permuta que opera como 

linguagem. Os objetos formam um sistema global, arbitrário e coerente de signos e são as 

apropriações destes objetos/signos que constituem hoje a linguagem e os códigos, pelos quais 

toda a sociedade comunica e fala. 

Para Baudrillard, é justamente essa passagem do consumo como algo ligado à ordem 

natural ou biológica para o consumo organizado em torno de um sistema de signos que formata 

o mundo moderno como sociedade de consumo. Essa é a verdadeira lógica do consumo - 

indivíduos procurando se diferenciar uns dos outros. Porém, o processo de diferenciação é 

perverso, pois, ao distinguir-se, o indivíduo restaura, de forma inconsciente, a diferença. Assim, 

só é possível obter uma diferenciação relativa - mais radicalmente diferenciação vicária - o que 

explica o caráter ilimitado do consumo (BAUDRILLARD apud ROCHA et al, 1999). 

Baudrillard (apud ROCHA et al, 1999) sustenta que apenas através da lógica da 

diferenciação se pode entender o consumo e a insatisfação definitiva a ele associada nos dias de 

hoje. A relatividade do processo de diferenciação induz o consumidor a estar sempre à procura 

de outros signos, dado que seu potencial de diferenciação se desgasta, à medida que há a 

concorrência entre as pessoas, gerando então um permanente estado de insatisfação.  

O processo de diferenciação é alimentado pelo renovar contínuo dos signos distintivos 

realizado no estrato superior da sociedade, caracterizando tanto uma forma de manter a 

distância social quanto uma reação ao desperdício dos signos distintivos anteriores. Assim, a 
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necessidade - necessidade de signos, bem entendido - escoa para baixo na escala social, e só é 

ali experimentada como necessidade real, uma vez participou do pacote do estrato superior, que 

já as substituiu por outras necessidades distintivas.  

O caráter simbólico do consumo e sua relação com a cultura mostram a inconsistência 

da teoria econômica do consumo, segundo a qual o consumidor é considerado um ser racional, 

cuja decisão de consumir bens se dá em função do nível de preços e da renda, sendo que 

qualquer variação de consumo que não seja explicada pela mudança dessas variáveis é 

atribuída à alteração das preferências de longo prazo (ROCHA et al, 1999). 

No entanto, o consumo pode ser entendido como uma forma de comunicação entre as 

pessoas, na qual os bens atuam como mediadores desse processo interativo. Assim, os bens têm 

uma dupla função - prover subsistência e promover relações sociais. Contudo, os significados 

são definidos socialmente por rituais e aqueles mais eficazes na construção de significados são 

os que se utilizam de objetos materiais. Sob essa perspectiva, os bens são acessórios do ritual, 

enquanto que o consumo é o próprio ritual, cuja função primária é dar sentido aos eventos 

cotidianos, é criar um universo inteligível a partir das coisas consumidas (ROCHA et al, 1999). 

Para Rocha et al (1999), o consumo é, provavelmente, um dos mais poderosos sistemas 

de classificação social que a cultura dispõe. Os meios de comunicação de massa, em especial a 

propaganda e os anúncios publicitários, socializam os indivíduos para o consumo, 

humanizando produtos e serviços, e atuam com a mesma lógica de um sistema totêmico e 

classificador, algo intermediário entre produção e consumo. Esta oposição produção/consumo é 

homóloga àquela da natureza e da cultura, no que se refere à ausência ou presença do ser 

humano. Da mesma forma que os sistemas totêmicos - atuantes na cultura do outro - aliam as 

esferas da natureza e da cultura, a publicidade em nossa sociedade funciona como um elo que 

estabelece uma complementaridade entre os produtos e as pessoas. Os produtos que possuiriam 

uma natureza impessoal recebem não apenas nomes, mas também situações de consumo, 

estilos e emoções variadas, construindo um edifício simbólico para torná-lo familiar a um 

comportamento de consumo esperado.  

Produtos e serviços atuam, dessa forma, como totens da sociedade, categorizando 

consumidores através de marcas e personalidades incorporadas. Esta ação se dá de modo 

similar à distinção totêmica tradicional onde os grupos são identificados com elementos 

significantes da série natural e, na mesma operação, elaboram suas distinções subjacentes e 

recíprocas.  
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Assim, nesse complexo, manifesta-se a tendência humana de pertencimento a grupos, 

castas, totens, famílias, linhagens ou alguma outra forma qualquer de unidade sociológica 

(ROCHA et al., 1999). 

Outra característica marcante do consumo moderno é a insaciabilidade (ROCHA et al, 

1999) O consumo, então, representa a busca da reprodução, no plano do real, do prazer obtido 

com a situação criada no plano imaginário, tentando-se obter prazer não através da compra ou 

uso direto dos produtos, mas das emoções advindas das experiências ilusórias vividas a partir 

das imagens e representações dos produtos, dos significados, enfim, a eles associados. 

Entretanto, como a realidade nunca se encaixa perfeitamente com as situações imaginadas, 

cada compra é uma desilusão. A busca pelo prazer ilusório gera um permanente estado de 

desequilíbrio, de falta e de descontentamento, um desejo difuso por alguma coisa que não se 

sabe o que é, uma vez que não se consegue nunca obtê-la. 

De Toni, Milan e Schuler (2005) argumentam que as decisões de consumo dos clientes 

estão cada vez menos baseadas em atributos físicos e funcionais dos serviços e mais em 

atributos intangíveis (simbólicos e psicológicos). Sendo assim, a imagem ou a impressão geral 

que os clientes têm em relação à marca ou à empresa de serviços é um forte influenciador nas 

decisões de compra ou na repetição de consumo marca e aos serviços prestados. 

Os valores de consumo se referem às crenças subjetivas sobre modos desejáveis de se 

atingir metas. Entretanto, os valores de consumo são instrumentais em natureza. Tendo uma 

casa elegante ou um carro de prestígio, por exemplo, algumas pessoas promovem os valores de 

autopromoção. Contudo, os valores de consumo ou das posses são complexos e não 

simplesmente satisfazem um único valor. Psicólogos cognitivistas apontam que os indivíduos 

podem adquirir estruturas de conhecimentos para representar várias atividades de consumo e 

constelações de produtos (DE TONI; MILAN; SCHULER, 2005). 

A estrutura organiza e representa ideias pessoais e crenças sobre valores culturais, 

significados sociais dos produtos ou preferências pessoais, determina uma série de benefícios 

que o indivíduo tira das posses ou do consumo. Segundo Jeunon (2005), os benefícios são:  

• Funcionais: atributos concretos;  

• Sociais: associados com a percepção dos outros, status, grupos específicos;  

• Afetivos: relativos a sentimentos, significados pessoais, gosto e memória como árvore de 

natal;  

• Estéticos: que representam sentido de beleza ou promovem expressão pessoal como estilo,  
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• Hedônicos: que oferecem divertimento, distração ou evitam ansiedade, 

• Situacionais: dependentes da situação que incorpora outros benefícios e  

• Holísticos: resultantes da sinergia como roupa e comida. 

Enfim, cada cultura vivência o consumo como forma privilegiada de traduzir afetos, 

desejos e relações sociais, o que se contrapõe à visão dos economistas e de alguns estudiosos de 

comportamento do consumidor. Em alguns desses estudos, o consumo é visto como um 

processo que pode ser reduzido a processos cognitivos individuais e passíveis de explicação a 

partir de experimentos de laboratório.  

Segundo Allérès (2000), o conhecimento preciso da evolução do contexto social, 

político e econômico de uma sociedade é fundamental para a compreensão da evolução 

estatística dos diferentes itens de consumo. A análise de longo prazo das modificações do 

hábito dos consumidores pode traduzir mutações irreversíveis dos hábitos de consumo.  

Para defini-los, é preciso entender o que se passa entre indivíduo e sociedade; entre 

consumidor e produto; entre cliente e loja; entre o passado de uma pessoa e seus sonhos para o 

futuro; entre a tradição da sociedade e suas tendências às mudanças econômicas, tecnológicas 

ou sociológicas. A evolução do comportamento dos consumidores ao longo do tempo se faz 

lenta e conjuntamente com a evolução dos seus rendimentos, sua percepção da evolução dos 

preços, sua sensibilidade, suas aspirações e previsões pessoais. O crescimento dos rendimentos 

e do poder de compra das famílias é um fator insuficiente para a compreensão do 

estabelecimento da estrutura de consumo, de suas modificações e sua evolução.  

 

2.3.2 Consumo Feminino  

Pode-se considerar que o gênero, entre os fatores que influenciam a compra do 

consumidor, como um dos mais importantes para essa pesquisa. Segundo Sheth, Mittal e 

Newmann (2001), o gênero é um traço que divide os clientes em dois grupos: homens e 

mulheres. Esse traço permanece constante durante toda a vida da pessoa, influenciando seus 

valores e preferências como cliente.  

Para Solomon (2002), a identidade sexual é um componente muito importante do 

autoconceito de um consumidor. As pessoas, muitas vezes, adaptam-se às expectativas de sua 

cultura sobre como cada gênero deve agir, vestir, falar etc. Evidentemente, essas orientações 

mudam com o tempo e podem diferir radicalmente entre sociedades.  
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Porém, segundo o autor, não está claro até que ponto as diferenças de gêneros são inatas 

versus o quanto são culturalmente moldadas, mas elas, com certeza, são evidentes em muitas 

decisões de consumo. De acordo com Sheth, Mittal e Newmann (2001), há diferenças entre 

homens e mulheres em quase todos os aspectos do consumo: escolhas na alimentação, nas 

roupas, na moradia, entre outras diferenças.  

Segundo Underhill (1999), as mulheres têm mais afinidade com o conceito de compras: 

percorrer calmamente as lojas, examinando mercadorias, comparando produtos e valores, 

interagindo com vendedores, fazendo perguntas, experimentando coisas e, finalmente, fazendo 

compras. A maioria das compras recai tradicionalmente sobre as mulheres e elas costumam 

fazer compras com vontade, mesmo nas compras das necessidades do dia a dia. Mesmo quando 

a experiência não traz nenhum prazer específico, as mulheres tendem a fazê-las de forma 

confiável e prazerosa. As mulheres se orgulham da habilidade de comprar com prudência e 

bem. 

Para Barletta (2006), além das diferenças biológicas entre homens e mulheres, em 

termos das habilidades e competências, existem diferenças de gênero em relação ao 

comportamento e tomada de decisões. A autora utiliza o modelo Estrela de quatro pontas, 

GenderTrends, como uma ferramenta para o estudo em marketing. 

As quatro pontas da estrela GenderTrends (Figura 1) representam as quatro dimensões 

em que a cultura feminina de gênero se difere da masculina, materialmente, que são os valores 

sociais, fatores vida/tempo, dinâmicas sintetizadoras e pontos-chave da comunicação. 
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Figura 1 – MODELO ESTRELA DE QUATRO PONTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: BARLETTA, 2006, p. 55. 

 

 

As quatro pontas da Estrela GenderTrends são: 

• Valores Sociais: diferentes crenças e atitudes relativas à forma como as 
pessoas deveriam se relacionar umas com as outras; 
• Fatores vida/tempo: implicações das maneiras como os papéis 
femininos diferem dos masculinos; 
• Dinâmicas sintetizadoras: diferenças consistentes na forma de as 
mulheres perceberem e processarem e 
• Pontos-chave da comunicação: diferentes padrões e rituais de 
expressão (BARLETTA, 2006, p. 55). 
 

Na revisão referente a consumo por mulheres da baixa renda, foram encontrados vários 

trabalhos, entre eles Livramento (2011) para quem o mercado de baixa renda tem apresentado  

crescimento em potencial de consumo, embora limitado pelo orçamento familiar. O estudo teve 

como objetivo identificar os valores que levam as mulheres de baixa renda a consumir produtos 

de beleza, através de estudo exploratório, baseado em entrevistas em profundidade. Conclui-se 

que mulheres de baixa renda, ao comprarem produtos de beleza, buscam reconhecimento 

social, serem respeitadas como indivíduos e, principalmente, autoestima. 
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Schroeder (2009) considera que o setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos 

(HPPC) apresentou-se especialmente favorável com crescimento médio de 13,5% ao ano, 

motivado pela entrada da mulher no mercado de trabalho, acarretando mudanças 

comportamentais no público feminino e na estrutura das famílias.  

O estudo concluiu que o cuidado com a beleza está diretamente ligado à projeção da 

imagem e ao reconhecimento, seja pelo grupo social ou profissional e, em última instância, é 

um símbolo diretamente relacionado com a elevação da autoestima e a busca da integração 

social. 

Mattos (2007) explica que as alterações no cenário econômico dos países emergentes 

causaram reflexos positivos na base da pirâmide através do aumento de seu poder aquisitivo. 

No Brasil, essa realidade é percebida pelo ritmo acelerado de mudanças na última década que 

impactaram o setor varejista, trazendo grande quantidade de marcas para os diferentes setores 

da economia. Essas novas ofertas para o consumidor de baixa renda foram fundamentadas, 

muitas vezes, em preços mais acessíveis a sua capacidade de consumo. Mattos (2007) buscou 

entender o significado da marca no processo de decisão de compra de produtos, dos segmentos 

de refrigerante e sabão em pó, para consumidores da classe baixa, observando que existe certa 

hierarquização.  

No caso de refrigerante, as mulheres entrevistadas avaliam, em geral, (1) os 

refrigerantes não reprovados pela família, (2) o preço, (3) o orçamento disponível e (4) as 

marcas preferidas (premium). No caso de sabão em pó, a escolha parece ser feita levando-se em 

consideração (1) a marca (verbalizada como sendo a opção pela qualidade), (2) o preço e (3) o 

orçamento disponível.  

Avaliando os elementos subjetivos da compra e indo além do discurso das mulheres 

entrevistadas, a compra do refrigerante (das marcas aprovadas pela família) traz a recompensa 

pelo elogio dos filhos e marido; enquanto a compra do sabão em pó das marcas premium 

(percebida por elas como as marcas de melhor qualidade) traz um sentimento de realização do 

cuidado com a família, a certeza de ter feito a compra certa, mais inteligente, de melhor 

custo/benefício. A autora enfatiza que equação de valor que rege a decisão de compra das 

mulheres de baixa renda não é simples e não é única. Parecem existir modelos diferentes para a 

tomada de decisão de compra de produtos distintos (refrigerante e sabão em pó). 
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2.3.3 Consumo alimentar familiar 

Do caçador pré-histórico ao “cuisine gourmet”, existe um continuum 
interessante no relacionamento entre o homem e o alimento, que 
envolve inexoravelmente, muitas questões ligadas à traição, cultura, 
educação e aprendizado, economia, marketing, religião, sociedade e 
afeto (BARCELOS, 2007).  

 
 

Passos e Nogami (2000) perguntam: quais são os fatores que determinam a demanda de 

consumo, ou seja, as despesas pessoais em bens e serviços de uma família? Para os autores, o 

fator mais importante na determinação de consumo de uma família seria a renda. Mas outros 

elementos, tais como o tamanho da família, a idade de seus componentes, as rendas passadas e 

as expectativas em relação a rendas futuras são também importantes. 

Do ponto de vista dos economistas, entre eles Wonnacott e Wonnacott (1994), o 

consumo se refere à compra de bens e serviços, para satisfazer necessidades.  
 

[...] sabemos que a renda é o fator que, tomado isoladamente, mais influencia 
na determinação do consumo em uma economia. Podemos, então introduzir a 
função consumo que descreve a demanda total de consumo de todas as 
famílias da economia, mostrando que as despesas de consumo dependem da 
renda disponível destas famílias, variando diretamente com a mesma  
(PASSOS, NOGAMI, 2000). 

 

Até algum tempo atrás, os alimentos eram considerados commodities e seu estudo na 

área de marketing foi negligenciado. No entanto, a abertura global dos mercados e o 

surgimento de novos padrões de consumo mudaram essa realidade, trazendo-os para a área do 

comportamento do consumidor (BARCELOS, 2007). 

Considerando que a alimentação usualmente é pautada por escolhas conscientes, esta 

acaba por revelar singularidades de comportamentos individuais e sociais, especificamente com 

relação à identificação de padrões de comportamento relacionados ao consumo alimentar das 

mulheres da classe C, que pode trazer importantes contribuições para a teoria do 

comportamento do consumidor.   

A cultura e as propagandas são influenciadores na escolha dos alimentos. É difícil 

mudar hábitos antigos e algumas questões sociais ou religiosas. Segundo Maxwell e Slater 

(2004), a incapacidade das pessoas de baixa renda de comprar alimentos suficientes e 

adequados tem sido atribuída ao fracasso pessoal e doméstico e a tendência de gastar com 
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cigarro e outros produtos.    

Para Faganello (2002), a interpretação do perfil de consumo alimentar de uma 

população é tarefa complexa, especialmente considerando que a sociedade brasileira passa por 

processos, entre os quais, a rápida industrialização, a acelerada urbanização, a crescente 

participação da mulher no mercado de trabalho, o desenvolvimento da agroindústria, os planos 

de ajustes econômicos, o envelhecimento da população, a crescente importância da mídia e as 

modificações dos hábitos e costumes. Também têm sido enfatizados os conhecidos danos para 

a saúde que podem decorrer do consumo insuficiente de nutrientes ou do consumo excessivo, 

que invariavelmente condiciona a obesidade.  

Para Borges e Lima Filho (2004), o estudo dos hábitos alimentares demonstra ter um 

papel fundamental não só na identificação do que os consumidores adquirem em termos de 

alimentos, mas também quais os fatores que permeiam a escolha desses alimentos. Mesmo que 

se considere o consumo de alimentos como um acontecimento simples e cotidiano, seu estudo 

pode revelar muito mais do que simplesmente o que se come, como se come, porque e com 

quem.  

DaMatta (1984 apud CASOTTI et al, 1998, p. 04) enfatiza que “o jeito de comer define 

não apenas aquilo que é ingerido como também aquele que a ingere”. As escolhas alimentares 

podem ser influenciadas por várias perspectivas, como a econômica, nutricional, social e 

cultural, que podem ser ao mesmo tempo independentes e complementares. A perspectiva 

econômica trata como componente fundamental a relação entre oferta e demanda,  o 

abastecimento, o preço dos alimentos e a renda das famílias. A perspectiva nutricional enfoca 

nos constituintes dos alimentos. A social baseia-se nas associações entre alimentação e 

organização social do trabalho, diferenciação social do consumo, nos ritmos e estilo de vida. A 

cultural fundamenta-se nos gostos, hábitos, tradições culinárias, representações, práticas, 

preferências, repulsos, ritos e tabus.   

Em 1989, foi realizada a Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN), com o 

objetivo central de avaliar o estado nutricional da população brasileira mediante a coleta de 

dados antropométricos. Essa pesquisa, de âmbito nacional, revelou que a situação nutricional 

de adultos e idosos sofreu grande alteração nos últimos 15 anos, e que a população adulta e 

idosa brasileira apresentava alta predominância de extremos: baixo peso e obesidade. Ainda 

segundo os autores acima, do ponto de vista de geriatria, no início da década de 1990, a 

frequência do baixo peso atingia 21% dos homens e 17% das mulheres. Os idosos de baixa 
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renda eram os mais atingidos, visto que, à medida que aumentava a renda per capita, reduzia o 

percentual de baixo peso (CAMPOS; MONTEIRO; ORNELAS, 2000). 

A questão referente a hábitos alimentares ganhou espaço na mídia com a divulgação de 

dados do IBGE em dezembro de 2004, segundo os quais a obesidade cresce no Brasil como 

consequência de hábitos alimentares. Os brasileiros engordaram ao longo das últimas três 

décadas, de acordo com a segunda parte da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2002-

2003, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em conjunto com o 

Ministério da Saúde. Segundo o levantamento, o país tem cerca de 38,6 milhões de pessoas 

com peso acima do recomendado, o equivalente a 40,6% de sua população adulta. Desse total, 

10,5 milhões são obesos (POF, 2002-2003). 

A exposição à desnutrição, pelo conceito da necessidade diária de ingestão de calorias, 

diminuiu. Em 1974-1975, o problema da falta de peso atingia 7,2% da população masculina e 

10,2% da população feminina. Em 1989, as taxas recuaram para 3,8% e 5,8%, respectivamente. 

Segundo o último estudo, os índices caíram para 2,8% entre os homens e para 5,2% entre as 

mulheres, o que resultou em 3,8 milhões de adultos desnutridos. 

Comparativamente com pesquisa realizada entre 1974 e 1975, o percentual de adultos 

acima do peso era menor (18,6% entre os homens e 28,6% entre as mulheres). Além disso, os 

consumos de frutas, legumes e hortaliças têm permanecido baixos e inferiores às 

recomendações da Organização Mundial de Saúde (POF, 2002-2003). 

Ainda segundo a POF (2002-2003), nas famílias brasileiras de todas as classes e de 

todas as regiões, persiste o alto consumo de açúcar, principalmente de refrigerantes, e o baixo 

consumo de frutas, hortaliças e gordura. O relatório apontou que o problema do excesso de 

peso não é mais exclusividade das pessoas com renda mais alta e que há mais gordos que 

magros na população de baixa renda. Entre os 20% mais pobres do país, 27% dos homens estão 

com peso acima do adequado e 9,5% com falta de peso. Já entre as mulheres de baixa renda, 

38,2% estão com excesso de peso e 6,6% com peso inferior ao recomendado. 

Uma segunda edição da POF aconteceu seis anos depois em 2008-2009, tendo seu foco 

não mais nos dados antropométricos, mas sim nas avaliações subjetivas das condições de vida 

das famílias tendo em vista os gastos com alimentação entre as pessoas de diferentes rendas. 

Dados estes que são apresentados na tabela 2, pela qual se pode notar que o peso das despesas 

com alimentação é maior entre as faixas de renda mais baixa (75%). Nas faixas de renda média, 

atinge 66,6% em média, contra 46% nas faixas de renda mais alta. Outro dado interessante, o 
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consumo alimentar fora de domicílio, atinge o patamar de 33,4% nas faixas médias, o que 

representa a metade do consumo com alimentação no domícilio (POF, 2008-2009). 

Tabela 2: Distribuição das despesas familiar com alimentação segundo os tipos de despesa 
na região sudeste – 2008-2009 

Fonte: IBGE – POF 2008-2009, p. 166-167. 

Cabe ressaltar que os hábitos alimentares podem ser definidos como o estudo dos meios 

pelos quais os indivíduos ou grupos de indivíduos, ao responder a pressões sociais e culturais, 

selecionam, consomem e utilizam proporções do conjunto de alimentos disponíveis 

(BORGES;OLIVEIRA LIMA FILHO, 2005). 

Borges e Oliveira Lima Filho (2005) realizaram revisão bibliográfica sobre 

comportamento alimentar, na qual encontraram trabalhos referentes a uso, preferência, gosto, 

rotinas alimentares formadas na infância ou fatores que influenciam e determinam hábitos 

alimentares, assim como o perfil de pessoas que fazem dieta.  

Os referidos autores consideram que as alterações relacionadas com estilo de vida da 

população são refletidas em seus hábitos alimentares, como o aumento do consumo de 

alimentos fora de casa e semiprontos. Rolim (2005) pesquisou conceitos relacionados ao 

processo de envelhecimento, à atividade física e à qualidade de vida, bem como os referentes à 

autoestima, ao envelhecimento bem-sucedido e ao autoconceito, verificando como interagem e 

agem sobre a saúde e a qualidade de vida dessa população e de que forma essas pessoas o 

percebem. Vários autores têm analisado a relação entre hábitos de vida saudáveis e bom 

envelhecimento (ROLIM, 2005). 

Em 2000, a ONG Watchworld publicou relatório denominado Subnutridos e 

Supernutridos: A epidemia mundial da má nutrição, segundo o qual, pela primeira vez na 

história da humanidade, o número de pessoas mal alimentadas é igual ao número de obesos. 

Segundo Porto et al (2002), sabe-se que a obesidade nos indivíduos de qualquer população é 

Tabelas de resultados ______________________________________________________________________________________ 

(conclusão)

Até 830
(2)         

Mais de
830
a

1 245       

Mais de
1 245

a
2 490       

Mais de
2 490 

a
4 150       

Mais de
4 150 

a
6 225       

Mais de
6 225 

a
10 375      

Mais de
10 375      

   Ovo de galinha 0,6 0,9 1,0 0,8 0,6 0,5 0,3 0,4

   Orgânicos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

   Outros 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2

  Leites e derivados 7,8 8,5 9,2 8,1 8,1 7,9 7,0 6,2

   Leite de vaca 3,5 5,2 5,4 4,1 3,7 3,4 2,4 1,4

   Leite em pó 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3

   Queijos 1,8 1,1 1,3 1,4 1,9 1,9 2,2 2,4

   Light e diet 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4

   Orgânicos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0

   Outros 1,9 1,7 1,9 2,0 2,0 2,0 1,9 1,7

  Panificados 6,9 8,3 8,9 8,0 7,0 6,7 5,6 4,6

   Pão francês 3,4 4,7 5,3 4,5 3,6 2,9 2,1 1,4

   Biscoito 1,6 2,3 2,0 1,8 1,6 1,6 1,3 0,9

   Light e diet 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2

   Outros panificados 1,8 1,2 1,6 1,7 1,8 2,1 2,1 2,1

  Óleos e gorduras 1,5 2,3 2,2 1,8 1,2 1,2 1,2 0,9

   Óleo de soja 1,0 2,0 1,9 1,4 0,9 0,8 0,4 0,3

   Azeite de oliva 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,4
   Outros 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3
  Bebidas e infusões 6,5 6,3 7,0 6,4 6,7 6,7 6,3 5,9
   Café moído 1,3 2,2 1,9 1,7 1,2 1,1 0,9 0,5
   Refrigerantes 2,3 2,1 2,2 2,5 2,5 2,3 2,1 1,5
   Bebidas não alcoólicas light  e diet 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3
   Cervejas e chopes 1,3 1,1 1,4 1,1 1,5 1,5 1,3 1,5
   Outras bebidas alcoólicas 0,5 0,4 0,5 0,3 0,4 0,7 0,4 1,1
   Outras 0,9 0,6 0,9 0,8 0,9 0,9 1,3 1,0
  Enlatados e conservas 0,6 0,3 0,4 0,6 0,6 0,6 0,9 0,6
  Sal e condimentos 1,5 1,9 1,8 1,9 1,6 1,2 1,2 0,9
   Massa de tomate 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1
   Maionese 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1
   Sal refinado 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
   Outros 1,0 1,3 1,2 1,3 1,0 0,9 0,9 0,7
  Alimentos preparados 2,2 1,4 1,4 1,7 2,5 3,0 3,0 2,2
  Outros alimentos 4,0 4,3 2,6 4,3 3,8 4,7 3,0 4,5
 Alimentação fora do domicílio 37,2 24,5 24,8 30,8 35,9 39,6 46,5 52,6
  Almoço e jantar 24,5 12,9 13,9 17,6 22,7 25,7 32,2 42,7
  Café, leite, café/leite e chocolate 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,9
  Sanduíches e salgados 2,5 1,7 2,2 2,4 2,4 3,7 2,7 1,8
  Refrigerantes e outras bebidas não alcoólicas 1,9 1,5 1,4 1,9 2,1 2,2 2,2 1,6
  Lanches 3,3 2,3 2,4 2,9 3,8 3,5 4,3 2,7
  Cervejas, chopes e outras bebidas alcoólicas 2,0 2,0 1,7 2,4 2,0 1,8 2,0 1,5
  Alimentação na escola 0,9 1,9 1,2 1,4 0,9 0,8 0,5 0,1
  Alimentação light  e diet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2
  Outras 1,5 1,7 1,5 1,5 1,5 1,3 1,8 1,2

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009.

Nota: O termo família está sendo utilizado para indicar a unidade de investigação da pesquisa, unidade de consumo, conforme descrito na Introdução da 
publicação.

(1) Inclui os rendimentos monetário e não monetário e a variação patrimonial. (2) Inclusive sem rendimento.

Tabela 1.2.3.5 - Distribuição das despesas monetária e não monetária média mensal familiar, com alimentação,
por classes de rendimento total e variação patrimonial mensal familiar, segundo os tipos de despesa,

Região Sudeste - período 2008-2009

Tipos de despesa

Distribuição das despesas monetária e não monetária média mensal familiar, com alimentação (%)      

Total       

Classes de rendimento total e variação patrimonial mensal familiar (R$) (1)                

  _______________________________________________________________ Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009

Despesas, Rendimentos e Condições de Vida

(continua)

Até 830
(2)         

Mais de
830
a

1 245       

Mais de
1 245

a
2 490       

Mais de
2 490 

a
4 150       

Mais de
4 150 

a
6 225       

Mais de
6 225 

a
10 375      

Mais de
10 375      

Despesas com alimentação 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Alimentação no domicílio 62,8 75,5 75,2 69,2 64,1 60,4 53,5 47,4

  Cereais, leguminosas e oleaginosas 4,5 9,2 7,8 6,0 4,1 3,3 2,3 1,5

   Arroz 2,7 5,7 4,8 3,7 2,6 2,0 1,1 0,7

   Feijão 1,4 3,1 2,5 2,0 1,2 0,9 0,8 0,5

   Orgânicos 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   Outros 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3

  Farinhas, féculas e massas 2,2 3,7 3,2 2,4 2,0 1,9 1,8 1,4

   Macarrão 0,7 1,4 1,2 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4

   Farinha de trigo 0,3 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1

   Farinha de mandioca 0,1 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0

   Outras 1,1 1,4 1,3 1,1 1,0 1,2 1,1 0,9

  Tubérculos e raízes 0,9 1,3 1,3 1,1 1,0 0,8 0,6 0,7

   Batata-inglesa 0,3 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2

   Cenoura 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

   Mandioca 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

   Outros 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3

  Açúcares e derivados 3,0 3,7 3,3 3,1 2,9 3,0 3,3 2,7

   Açúcar refinado 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1

   Açúcar cristal 0,3 0,9 0,6 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1

   Light  e diet 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1

   Outros 2,4 2,5 2,3 2,2 2,4 2,5 2,9 2,5

  Legumes e verduras 2,1 2,2 2,7 2,4 2,1 1,9 1,8 1,8

   Tomate 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4

   Cebola 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2

   Alface 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2

   Outros 1,0 1,0 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 1,0

  Frutas 3,0 2,4 2,6 3,1 3,1 3,0 2,8 3,5

   Banana 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5

   Laranja 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4

   Maçã 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3

   Outras frutas 1,5 0,8 1,0 1,4 1,5 1,6 1,6 2,3

  Carnes, vísceras e pescados 12,5 14,4 16,1 14,1 13,7 11,6 10,3 7,7

   Carne de boi de primeira 3,9 2,9 3,6 4,1 4,3 4,3 3,9 2,7

   Carne de boi de segunda 2,4 4,2 4,2 3,1 2,4 1,8 1,4 0,6

   Carne de suíno 0,8 1,0 1,1 0,9 0,9 0,7 0,8 0,4

   Carnes e peixes industrializados 3,4 3,9 3,7 3,7 3,8 2,9 2,9 2,5

   Pescados frescos 0,5 0,4 0,7 0,4 0,6 0,5 0,5 0,8

   Outros 1,5 2,0 2,8 1,8 1,7 1,4 0,8 0,7

  Aves e ovos 3,5 5,2 5,0 4,3 3,6 2,9 2,5 2,2

   Frango 2,8 4,2 3,8 3,4 2,9 2,2 1,9 1,6

Tabela 1.2.3.5 - Distribuição das despesas monetária e não monetária média mensal familiar, com alimentação,

Tipos de despesa

Distribuição das despesas monetária e não monetária média mensal familiar, com alimentação (%)      

Total       

Classes de rendimento total e variação patrimonial mensal familiar (R$) (1)                

por classes de rendimento total e variação patrimonial mensal familiar, segundo os tipos de despesa
Região Sudeste - período 2008-2009
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resultado de um longo período de balanço energético positivo. Entretanto, pouco se conhece 

sobre os fatores que levam à obesidade.  

Estudos têm apontado interação de fatores genéticos e ambientais, entre eles fatores 

socioculturais, nutricionais, tabagismo, etilismo e atividade física. Para estudos 

epidemiológicos tem sido aceito o conceito de obesidade pelo índice de massa corporal (IMC) 

ou índice de Quetelet, que relaciona o peso com a altura ao quadrado, igual ou maior do que 

30kg/m2 pela Organização Mundial de Saúde (OMS), independente do sexo e idade. A 

frequência de obesidade varia conforme sexo, faixa etária, etnia e condições socioeconômicas. 

Dados epidemiológicos apontam um crescimento na prevalência de obesidade nos países da 

Europa, EUA e na maioria dos outros países (PORTO et al, 2002). 

Tchakmakian e Frangella (2003) argumentam que a alimentação reflete a integração 

entre o homem, os gêneros alimentícios, os recursos técnicos, econômicos e políticos, com a 

finalidade de saciar a fome. Deve-se acrescentar que a alimentação também perpetua saúde, 

cultura, favorece a sociabilização, fornece prazer e traduz a afetividade do ser humano, 

espelhando os usos e costumes de um povo, sua organização social, sem falar do quanto ela 

pode traduzir do seu psiquismo. O que se come é influenciado pelas tradições culturais, pelas 

necessidades e até pela curiosidade mais do que propriamente pelo instinto. 

Os padrões alimentares seriam responsáveis pela conexão com o meio ambiente, com a 

sociedade e com relação ao próprio indivíduo. O estudo da alimentação consegue mostrar como 

um grupo social se relaciona com o meio ambiente e como ele aproveita os meios que a 

natureza põe à sua disposição. A alimentação é um fato cultural e sofre várias influências da 

sociedade, acompanhando a evolução social (TCHAKMAKIAN, FRANGELLA, 2003). 

Segundo Tchakmakian e Frangella (2003), o consumo de alimentos sempre se faz 

presente nos mais variados momentos da vida humana, como:  

• durante a confirmação dos diferentes vínculos pessoais afetivos;  

• na resolução de problemas afetivos, profissionais, de negócio, entre outros, e 

• ritos de passagem (batizados, casamentos, formaturas, velórios) comumente marcados pelo 

consumo de alimentos ou bebidas. Assim, a mesa com refeição sempre foi um centro muito 

importante da convivência humana e da formação da sua história de vida. 

(TCHAKMAKIAN; FRANGELLA, 2003). 

Tchakmakian e Frangella (2003) argumentam que a refeição deve ser variada, agradável 

e se constituir de alimentos de diferentes texturas, odores e sabores, além de atender a todas as 
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necessidades nutricionais e afetivas. Falar em alimentação (e/ou transformá-la) envolve 

questões socioeconômicas, culturais e afetivas que precisam ser identificadas adequadamente 

pelos nutricionistas para realizarem seu papel de agente de mudanças das práticas alimentares. 

Cada pessoa é um indivíduo. Assim, o profissional da saúde deve ser muito consciencioso e 

evitar estereótipos.  

Nelson (2013) analisou a tomada de decisão com relação à escolha dos alimentos que 

pode ser tradicionalmente vista como uma transação econômica, em que os consumidores 

fazem uma escolha de quais os alimentos que eles gostariam de comprar e consumir no âmbito 

de quanto rendimento disponível que têm em um determinado momento.  

A pesquisa indicou que os consumidores de alimentos irlandeses utilizam um conjunto 

de ferramentas de tomada de decisão heurísticos, a fim de ajudá-los a fazer escolhas 

alimentares para si e suas famílias. Embora as escolhas alimentares sejam baseadas nestas 

ferramentas de tomada de decisão não são reflexos de escolhas alimentares históricas anteriores 

que persistem dentro das dietas desenvolvidas hoje pela maioria dos consumidores irlandeses. 

Vão além dos efeitos de aculturação, mudanças recentes na estrutura demográfica, redes 

mundiais de crescimento de fluxo de informação e troca, resultando em um ambiente dinâmico, 

com ecos de nutrição observados nas escolhas de alimentos que as pessoas fazem. 

Lelis (2012) considera que o maior consumo de alimentos processados e preparados nas 

áreas urbanas seria em grande parte atribuído ao custo de oportunidade do tempo da mulher. 

Contudo, vale ressaltar que o aumento no consumo de refeições prontas, de alimentação fora do 

domicílio e a opção pelo fast food podem causar riscos à saúde.  

A mulher tradicionalmente seria a principal responsável pelas atividades envolvidas 

com alimentação. As mulheres têm papel fundamental na adoção de novos hábitos alimentares, 

por conduzirem as demandas alimentares da família, como compras, organização do cardápio, 

além de cuidarem da saúde da familiar (FONSECA et al, 2011). 

Segundo Schlindwein e Kassouf (2007), o gasto com alimentação fora de casa e 

alimentos prontos aumenta conforme o nível de escolaridade da mulher. Os anos de estudo têm 

efeito negativo na probabilidade de aquisição de alimentos tradicionais, como feijão e arroz, 

que demanda maior tempo de preparo.  

Na literatura internacional, em bases de dados como Ebsco e Proquest, foram 

encontrados vários trabalhos que atenderam as palavras-chave baixa renda, mulher, consumo 

alimentar que são apresentados no quadro 8: 
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Quadro 8: Pesquisa por palavra-chave em bases de dados - Ebsco e Proquest 

Autores Tipo de trabalho 

Haines, Guilkey, Popkin, 1988 Modelagem  

Ekströmm; Ekström; Potapova; Shanahan, 2003 Provisão alimentar no dia a dia 

Mutlu, S.; Gracia, 2006 Modelagem  

Mathios, 1996 Relacionamento entre características demográficas e 
processamento da informação sobre nutrição 

Bhaskaran; Hardley, 2006 Mercado potencial para alimentos funcionais em função 
de necessidades e atitudes 

Nelson, 2013 Tomada de decisão com relação à escolha dos alimentos 

Nijmeijer; Worsley; Astill, 2004 Relações entre valores pessoais, estilo de vida, dados 
demográficos e consumo usual de vegetais 

Fonte: Ebsco e Proquest, elaboração dos autores. 

 

2.4 Sustentabilidade e consumo consciente 

O tema sustentabilidade tem apresentado crescente interesse entre pesquisadores 

acadêmicos. Sua importância se deve principalmente à atenção despertada face às mudanças 

climáticas causadas pela ação predatória do homem no meio ambiente, causando uma 

emergência planetária. Os líderes empresariais finalmente estão reconhecendo o preço de 

fatores como o meio ambiente, o impacto sobre sua comunidade e a longevidade de seus 

funcionários, o que pode significar uma visão mais ampla de como sustentar a lucratividade da 

empresa ao longo do tempo (GORE, 2006). 

A partir do final do século XX tem crescido na sociedade a preocupação com a 

degradação do meio ambiente. As últimas décadas têm evidenciado taxas de degradação 

ambiental causando preocupação aos gestores em nível global. Consequentemente, questões 

ligadas ao desenvolvimento sustentável como escassez de recursos, superpopulação, fome, 

destruição da camada de ozônio, aquecimento global, desertificação, chuva ácida, entre outras, 

estão na pauta das discussões nos meios empresariais, acadêmicos e sociedade em geral, 

representada, principalmente, pelos meios de comunicação, ONGs e órgãos de classe (COHN, 

2009). 

As discussões sobre desenvolvimento sustentável iniciaram-se com a Comissão 

Brundtland, formalmente conhecida como Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, constituída pela ONU, cuja agenda era discutir os problemas ambientais do 

planeta e assegurar o progresso humano sustentável. O objetivo do desenvolvimento 



 50 

sustentável é “satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de futuras 

gerações satisfazerem suas próprias necessidades” (BAUDRILLARD, 1998). 

No entanto, o desenvolvimento sustentável constitui um objetivo a ser atingido no longo 

prazo e seu alcance depende das mudanças introduzidas nas formas atuais de produção e 

consumo de bens, assim a busca de condições sustentáveis seria responsabilidade tanto de 

produtores quanto de consumidores. Pode-se dizer que a busca pela sustentabilidade passa pelo 

equacionamento do consumo e o consumo sustentável e a responsabilidade social poderiam ser 

respostas a essa questão. 

Desde 1960, a demanda de grupos de consumidores por produtos ecologicamente 

corretos têm levado ao surgimento de um novo marketing resultante de questões que se inserem 

no domínio da responsabilidade ambiental. Com o aumento da pressão social e política, as 

empresas têm ido além de simplesmente tratar a poluição e a eliminação de resíduos. 

Atualmente, existe preocupação com design e formulações de produtos alternativos em um 

esforço para manter sintonia com o movimento ambiental. 

 

2.4.1 Breve histórico dos principais marcos ligados à sustentabilidade 

Há vários marcos científicos e mediáticos que contribuíram para o aumento das 

atenções voltadas para a questão da sustentabilidade, cujo resumo é apresentado a seguir no 

quadro 9. 

Quadro 9: Resumo dos marcos, perspectiva histórica e cronológica 

Ano Perspectivas 

1962 Publicação nos Estados Unidos de Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, que denuncia os 
malefícios dos agrotóxicos à saúde humana e à vida selvagem. O livro levou o governo norte-
americano a banir o inseticida DDT em 1972. 

1968 Paul Ehrlich lança nos Estados Unidos o polêmico livro A Bomba Populacional, que atribui os 
problemas ambientais ao crescimento demográfico. 

1971 Relatório Founex preparado por um painel de especialistas em Founex, na Suíça, defende a 
integração das estratégias de desenvolvimento e meio ambiente. 

1972 Publicação do Relatório do Clube de Roma (The Limits to Growth) sobre riscos globais dos efeitos 
da poluição e do esgotamento das fontes de recursos naturais. Conferência das Nações Unidas 
sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, Suécia, com a participação 
de 113 países. O conceito de Eco-desenvolvimento foi apresentado por Ignacy Sachs, considerado 
precursor do Desenvolvimento Sustentável. 
A ONU cria o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA (United Nations 
Environment Programme - UNEP), sediado em Nairobi, no Quênia. 

1973 Criada em resposta ao compromisso assumido junto à Conferência de Estocolmo, a Secretaria 
Nacional do Meio Ambiente (SEMA), em 1973, vinculada ao Ministério do Interior, orientada 
para a conservação do meio ambiente e o uso racional dos recursos naturais. Passou a dividir 
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funções com o IBDF (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – criado em 1967). 
1974 Os cientistas Mario Molina e Frank Sherwood Rowland mostram que os clorofluorcarbonos 

(CFCs) danificam a camada de ozônio em artigo na revista Nature. 
1975 Entra em vigor a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna 

Selvagens em Perigo de Extinção (Cites). 
1975 Elaboração do Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (PND-1975/79) que definiu 

prioridades para o controle da poluição industrial. 
Entra em vigor a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna 
Selvagens em Perigo de Extinção (Cites). 

1976 É realizada em Vancouver, no Canadá, de 31 de maio a 11 de junho, a Habitat I, primeira 
conferência internacional a relacionar meio ambiente e assentamentos humanos. 

1977 Wangari Maathai funda o Movimento Cinturão Verde no Quênia para prevenir a desertificação por 
meio do plantio comunitário de árvores por mulheres. 

1979 Acidente na usina nuclear de Three Mile Island, na Pensilvânia (EUA). 

1980 Em 1980, surge a noção de Ecologia profunda, que coloca o homem como o componente de 
sistema ambiental complexo, holístico e unificado. 
Estratégia Mundial de Conservação é lançada pela IUCN (em português, União Internacional para 
a Conservação da Natureza), em colaboração com WWF e Pnuma, levando em conta as pressões 
econômicas sobre a natureza e a necessidade do Desenvolvimento Sustentável. 
A Comissão Independente sobre Questões de Desenvolvimento Internacional publica Norte-Sul: 
um Programa para a Sobrevivência (Relatório Brandt), que defende maior equilíbrio entre países 
ricos e em desenvolvimento. 

1981 No Brasil, é promulgada a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que instituiu a Política Nacional 
do Meio Ambiente, que visa à compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a 
preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico e explicita a necessidade de 
responsabilização dos causadores de danos ambientais (Princípio do Poluidor-Pagador). Passa a 
utilizar como instrumento de planejamento do desenvolvimento dos territórios o Zoneamento 
Econômico Ecológico (ZEE) e como um dos instrumentos de política ambiental a avaliação de 
impactos ambientais. 

1982 Adoção da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar em Montego Bay, na Jamaica. O 
tratado só passaria a vigorar em novembro de 1994. 

1984 É publicado o Estado do Mundo (Worldwatch Institute, Lester Brown), relatório sobre um mundo 
sustentável. 
Vazamento de gás da fábrica de agrotóxicos da Union Carbide em Bhopal, na Índia, matou perto 
de 22 mil pessoas. Foi o maior acidente químico já registrado. A indenização de 2 mil libras por 
vítima paga pela Dow Química, que comprou a Union Carbide em 1999, é contestada há anos 
pelos sobreviventes do desastre industrial.  

1985 Cientistas britânicos publicam carta na Nature comunicando descoberta do buraco na camada de 
ozônio sobre a Antártida. 
Convenção de Viena, Proteção da Camada de Ozônio (ONU) 

1987 Nosso Futuro Comum (Relatório Brundtland) populariza a expressão “Desenvolvimento 
Sustentável” e lança as bases para a Rio-92. 
Adoção do Protocolo de Montreal, que inicia o controle de CFCs e outras substâncias químicas 
que danificam a camada de ozônio. 

1988 Herói da luta contra o desmatamento na Amazônia e pelas reservas extrativistas, o seringueiro 
Chico Mendes, é assassinado em Xapuri (AC) por pistoleiros a mando de seus inimigos políticos. 
O meio ambiente é objeto de preocupação da Constituição da República, que consagra a divisão de 
competências legislativa e executiva em matéria ambiental entre os entes federativos e dedica um 
capítulo inteiro ao meio ambiente (Art. 225). 

1989 Criação do Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado pela lei nº 7.797/89.  
Criação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos  Naturais Renováveis (IBAMA) 
�  com a missão de formular, coordenar e executar a Política Nacional de Meio Ambiente. 

1991 A Câmara de Comércio Internacional (CCI) aprovou as Diretrizes Ambientais para a Indústria 
Mundial, definindo 16 compromissos de gestão ambiental a serem assumidos pelas empresas, 
conferindo à indústria responsabilidades econômicas e sociais nas ações que interferem com o 
meio ambiente. Essas diretrizes foram acatadas no Brasil, pelo Comitê Nacional da Câmara de 
Comércio Internacional, que criou a Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável. 

1992 Changing Course é publicado pelo industrialista suíço Stephan Schmidheiny, que fundara o 
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Business Council of Sustainable Development  em 1990 para preparar a participação do setor 
privado na Rio-92. O livro apresenta caminhos para a comunidade de negócios internalizar 
critérios de sustentabilidade socioambiental em suas operações. 
Realizou-se no Rio de janeiro a ECO-92 (a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
e o Desenvolvimento) na qual foram elaboradas a Carta da Terra (Declaração do Rio) e a Agenda 
21, que reflete o consenso global e compromisso político objetivando o desenvolvimento e o 
compromisso ambiental. 
No Brasil, ocorre a criação do Ministério do Meio Ambiente, pelo órgão de hierarquia superior que 
passa a ter a missão de formular a Política de Meio Ambiente no Brasil. Com a criação do MMA, o 
IBAMA passa ter uma atuação mais voltada para a fiscalização. 

1993 Acontece em Viena (Áustria) a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos. 
1994 Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento é realizada no Cairo, Egito. 
1995 ONU organiza a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Social em Copenhague, na Dinamarca. 

A capital chinesa Pequim recebe a 4ª Conferência sobre Mulheres, promovida pela ONU. 
Enforcamento do escritor e ativista ambiental nigeriano Ken Saro-Wiwa pelo governo de seu país 
atrai atenção internacional para as ligações entre direitos humanos, justiça ambiental, segurança e 
crescimento econômico. 
Primeira Conferência das Partes - COP 1 1995 - Berlim, Alemanha. (É o órgão supremo decisório 
no âmbito da Convenção sobre Diversidade Biológica, que conta com a participação de delegações 
oficiais dos 188 membros da Convenção sobre Diversidade Biológica (187 países e um bloco 
regional), observadores de países não-parte, representantes dos principais organismos 
internacionais (incluindo os órgãos das Nações Unidas), organizações acadêmicas, organizações 
não-governamentais, organizações empresariais, lideranças indígenas, imprensa e demais 
observadores). 
A primeira conferência iniciou o processo de negociação de metas e prazos específicos para a 
redução de emissões de gases de efeito estufa pelos países desenvolvidos. As nações em 
desenvolvimento não foram incluídas na discussão sobre metas, respeitando ao princípio da 
Convenção que fala sobre Responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Foi, então, sugerida a 
criação de um protocolo a ser apresentado dois anos depois, em 1997, que viria a ser o Protocolo 
de Quioto. 

1996 Conferência das Partes - COP 2 - 1996 (Genebra, Suíça) 
Foi durante a COP 2 que as Partes decidiram pela criação de obrigações legais de metas de redução 
por meio da Declaração de Genebra. Um importante passo foi dado referente ao apoio financeiro: 
foi decidido que os países em desenvolvimento poderiam solicitar à Conferência das Partes apoio 
financeiro para o desenvolvimento de programas de redução de emissões, com recursos do Fundo 
Global para o Meio Ambiente. 
ISO 14001 é formalmente adotado como padrão voluntário internacional para sistemas de gestão 
ambiental corporativos. 

1997 Conferência das Partes - COP 3 - Acordo Internacional sobre Mudanças Climáticas com 38 países. 
Em 11 de dezembro, realiza-se em Quioto, no Japão, a III Conferência das Partes para a 
Convenção das Mudanças Climáticas, que traçou metas obrigatórias de redução das emissões de 
gases de efeito estufa a níveis abaixo dos níveis verificados em 1990 até 2012. 
Discutido e negociado em Quioto no Japão, o Protocolo propõe um calendário pelo qual os países-
membros teriam obrigação de reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Em novembro de 2009, 
187 países haviam aderido ao Protocolo. 

1998 Conferência das Partes - COP 4 - A Conferência aconteceu na Argentina, onde foi estabelecido o 
Plano de Ação de Buenos Aires, buscando o fortalecimento da implementação da Convenção e 
preparando a entrada em vigor do Protocolo de Quioto. 
No Brasil, há aprovação das Leis de Crimes Ambientais ou da Natureza. 
A política ambiental no Brasil dá um salto qualitativo com a aprovação da Lei de Crimes 
Ambientais ou Lei da Natureza. 

1999 John Elkington concebeu o Triple Bottom Line (TBL) para ajudar empresas a entrelaçarem os 
componentes do desenvolvimento sustentável: prosperidade econômica, justiça social e proteção 
ao meio ambiente em suas operações. 
Lançamento dos índices de sustentabilidade da Dow Jones, em Nova Iorque, para medir o 
desempenho nas bolsas de valores de empresas com políticas de responsabilidade socioambiental. 
Conferência das Partes - COP 5 - Realizada em Bonn, na Alemanha, resultou no compromisso 
político de ratificar o Protocolo de Quioto em 2002. 

2000 Conferência das Partes  - COP 6 - � Foi realizada em Haia, Holanda. Começam a surgir impasses 
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mais acentuados entre as Partes e as negociações são suspensas pela falta de acordo entre, 
especificamente, a União Europeia e os Estados Unidos, em assuntos relacionados ao Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo, mercado de carbono e financiamento de países em desenvolvimento, 
além de discordância sobre o tema Mudanças no uso do solo. 
Lançamento do Pacto Global da ONU, iniciativa que reúne empresas comprometidas a alinhar 
operações e estratégias com dez princípios nas áreas de direitos humanos, condições de trabalho, 
meio ambiente e combate à corrupção. 
Cúpula do Milênio promovida pela ONU em Nova Iorque estabelece oito objetivos de 
desenvolvimento a serem alcançados até 2015, tais como diminuir pela metade a proporção de 
pessoas com fome e cuja renda diária é inferior a menos de um dólar. 

2001 COP 6 ½ e COP 7 – 2001 (2ª fase da COP 6 ), (COP 7- Marrakech, Marrocos) 
Uma segunda fase da COP-6 foi então estabelecida em Bonn, na Alemanha, em julho de 2001, 
após a saída dos Estados Unidos do Protocolo de Quioto sob a alegação de que os custos para a 
redução de emissões seriam muito elevados para a economia americana. Os EUA também 
contestaram a inexistência de metas para os países em desenvolvimento. Foi então aprovado o uso 
de sumidouros para cumprimento de metas de emissão, discutidos limites de emissão para países 
em desenvolvimento e a assistência financeira dos países desenvolvidos. 
Os Acordos de Marrakesh definiram os mecanismos de flexibilização, a decisão de limitar o uso de 
créditos de carbono gerados de projetos florestais do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e o 
estabelecimento de fundos de ajuda a países em desenvolvimento voltados a iniciativas de 
adaptação às mudanças climáticas. 
Movimentos sociais promovem em Porto Alegre (RS) o primeiro Fórum Social Mundial (FSM), 
que desde então repete-se anualmente. Tem como finalidade discutir propostas alternativas de 
sociedade, contemplando os direitos humanos, direitos trabalhistas, proteção ambiental e economia 
solidária. 

2002 Aconteceu, em Johanesburgo, a conferência mundial denominada Rio + dez, na qual se instituiu a 
iniciativa “Business Action For Sustainable Development”. 
COP 8 – 2002 (Nova Delhi, Índia) 
O ano de 2002 também foi marcado pela Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio 
+10), encontro que influenciou a discussão durante a COP 8 sobre o estabelecimento de metas para 
uso de fontes renováveis na matriz energética dos países. Essa COP também marca a adesão da 
iniciativa privada e de organizações não-governamentais ao Protocolo de Quioto e apresenta 
projetos para a criação de mercados de créditos de carbono. 
Global Report Initiative (GRI) inicia suas atividades, focadas em desenvolver padrões de relato de 
políticas e ações corporativas de sustentabilidade. 

2003 COP 9 – 2003 (Milão, Itália) 
A COP 9 teve como centro dos debates a regulamentação de sumidouros de carbono no âmbito do 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, estabelecendo regras para a condução de projetos de 
reflorestamento que se tornam condição para a obtenção de créditos de carbono. 

2004 COP 10 – 2004 (Buenos Aires, Argentina) 
As Partes aprovam as regras para a implementação do Protocolo de Quioto e discutiram a 
regulamentação de projetos de MDL de pequena escala de reflorestamento/florestamento, o 
período pós-Quioto e a necessidade de metas mais rigorosas. Outro destaque foi a  divulgação de 
inventários de emissão de gases do efeito estufa por alguns países em desenvolvimento, entre eles 
o Brasil 
Pela primeira vez, o Prêmio Nobel da Paz é concedido a um ambientalista, a queniana Wangari 
Maathai, por sua luta em defesa do meio ambiente e dos direitos humanos.�   

2005 COP 11 – 2005 (Montreal, Canadá) 
Primeira conferência realizada após a entrada em vigor do Protocolo de Quioto. Pela primeira vez, 
a questão das emissões oriundas do desmatamento tropical e mudanças no uso da terra é aceita 
oficialmente nas discussões no âmbito da Convenção. Também foi na COP 11 que aconteceu a 
primeira Conferência das Partes do Protocolo de Quioto (COP/MOP1). Na pauta, a discussão do 
segundo período do Protocolo, após 2012, para o qual instituições europeias defendem reduções de 
emissão na ordem de 20 a 30% até 2030 e entre 60 e 80% até 2050. 

2006 COP 12 – 2006 (Nairóbi, África) 
Financiamento de projetos de adaptação para países em desenvolvimento e a revisão do Protocolo 
de Quioto foram os destaques da COP 12.  O governo brasileiro propõe oficialmente a criação de 
um mecanismo que promova efetivamente a redução de emissões de gases de efeito estufa 
oriundas do desmatamento em países em desenvolvimento, que mais tarde se tornaria a proposta 
de Redução de Emissões para o Desmatamento e Degradação. 
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Criação dos Princípios para o Investimento Responsável (The Principles for Responsible 
Investment)� Conjunto de diretrizes visando incorporar questões sociais, ambientais e de 
governança corporativa nos processos decisórios de investimentos. Voltados para investidores 
institucionais é uma iniciativa do Secretariado-Geral das Nações Unidas, implantado pela 
Iniciativa Financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP FI) e pelo 
Pacto Global. 
O documentário “Uma verdade inconveniente” de Davis Guggenheim (sobre a militância política 
de Al Gore a quem rendeu o Nobel da Paz em 2007 e dois Oscar) cuja mensagem principal 
(“become carbon neutral”) se coloca como um novo paradigma planetário. 
Pinhais (PR) sedia a 8ª Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica. 

2007 COP 13 – 2007 (Bali, Indonésia) 
Nessa reunião, foi criado o Bali Action Plan (Mapa do Caminho de Bali), no qual os países passam 
a ter prazo até dezembro de 2009 para elaborar os passos posteriores à expiração do primeiro 
período do Protocolo de Quioto (2012).  A COP 13 estabeleceu compromissos mensuráveis , 
verificáveis e reportáveis para a redução de emissões causadas por desmatamento das florestas 
tropicais. 
IPCC lança a primeira parte do 4º Relatório de Avaliação, que afirma ser muito provável que a 
maior parte do aumento na temperatura global é devida ao aumento nas concentrações 
atmosféricas de gases-estufa emitidos por atividades humanas. 
Criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. com a atribuição de realizar 
a gestão, fiscalização e proteção de Unidades de Conservação federais (UCs), orientando-se para 
políticas de uso sustentável; definir e aplicar estratégias para recuperar o estado de conservação 
das espécies ameaçadas por meio dos Centros Especializados de Pesquisa e Conservação 

2008 COP 14 – 2008 (Poznan, Polônia) 
O encontro de Poznan ficou como um meio termo político entre a COP 13 e a expectativa pela 
COP 15, tendo em vista o cenário político mundial, com a eleição do presidente americano Barack 
Obama. Um avanço em termos de compromisso partiu das nações em desenvolvimento, como 
Brasil, China, Índia, México e África do Sul que demonstraram abertura para assumir 
compromissos não obrigatórios para a redução das emissões de carbono. 
Acontecimento inédito na história da humanidade, a população urbana ultrapassa a das zonas 
rurais. 

2009 COP 15 2009 (Copenhague, Dinamarca) 
A Conferência do Clima de Copenhague (COP 15) terminou sem grandes avanços em torno de um 
acordo climático global. No entanto, deixou abertos os trilhos de negociação e ainda conseguiu 
evoluir em temas de importância para os países em desenvolvimento, como a discussão sobre um 
mecanismo de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação (REDD). Ao final do 
evento, a ONU “tomou nota” do Acordo de Copenhague, que reconhece a necessidade de limitar o 
aumento da temperatura global para não subir mais de 2º C. Em relação a financiamento, os países 
desenvolvidos se comprometeram a fornecer US$ 30 bilhões entre 2010 e 2012 e que tem como 
objetivo mobilizar US$ 100 bilhões por ano em 2020, ambos os recursos para ações de mitigação e 
adaptação em países em desenvolvimento. 
Realiza-se em Copenhagen a 15ª Conferência do Clima (COP 15) das Nações Unidas, evento que 
reuniu 25 Chefes de Estado. 

2010 Publicação da síntese do estudo A Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade (TEEB). 
A aprovação do Protocolo de Nagoya sobre acesso aos recursos genéticos e repartição de 
benefícios foi o destaque da 10ª Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica 
(COP-10), no Japão. 
No Brasil: Criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que institui a logística reversa, 
determinando que o sistema empresarial implemente uma rede de coleta, reaproveitamento e 
destinação de resíduos. A Lei determina, por exemplo, que lâmpadas, pilhas, baterias, pneus, óleos, 
etc. deverão ser retirados de circulação após uso pelo consumidor. 
COP 16�  Realizada em Cancun, México. Resultou na formalização de uma série de acordos, 
como o que criou o Fundo Verde do Clima e o que manteve a meta fixada na COP 16 de limitar a 
um máximo de 2 graus centígrados a elevação da temperatura média em relação a níveis pré-
industriais. 

2011 Pnuma lança Rumo à Economia Verde: Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável e a 
Erradicação da Pobreza. 
A população mundial chega a sete bilhões. 
COP 17 � Realizada em Durban, África do Sul. Teve como principais pautas a renovação do 
Protocolo de Quioto, a capitalização do Fundo Verde para o Clima e a redução das emissões para 
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limitar o aquecimento global a 2 graus centígrados. 
2012 COP 18�  Realizada entre 26 de novembro a 7 de dezembro de 2012, foi encerrada após 

negociações consideradas fracas e insuficientes para fazer frente às mudanças climáticas.� O 
encontro reuniu representantes de 193 países, que integram a Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudanças Climáticas. O pacote de textos aprovado no dia 8 teve como desfecho 
mais concreto a adoção de um segundo período para o Protocolo de Quioto, o acordo climático que 
obriga os países a reduzir as emissões de gases de efeito estufa. 
Rio + 20. Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável � A Conferência 
das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) marcou os vinte anos de 
realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92) e 
contribuiu para definir a agenda do desenvolvimento sustentável para as próximas décadas. 
O objetivo da Conferência foi a renovação do compromisso político com o desenvolvimento 
sustentável, por meio da avaliação do progresso e das lacunas na implementação das decisões 
adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do tratamento de temas novos e emergentes. 
Concluída a Conferência, muitas críticas foram feitas à relutância dos países em comprometerem-
se com metas objetivas para promoção do desenvolvimento sustentável. O comentário geral dava 
conta de que a Rio+20 simplesmente limitou-se a repetir os princípios da Rio 92, que ainda não 
foram integralmente implementados. Essa reafirmação, contudo, confere força aos compromissos 
assumidos em 1992, incluindo-os no núcleo de princípios sobre os quais não pode haver regressão. 
Foi destacado o papel das ONGs da maioria dos países e de empresas, que participaram da Rio +20 
com a esperança de que a conferência estivesse comprometida com a proteção do meio ambiente, o 
desenvolvimento sustentável, o respeito pelos direitos humanos e a luta contra a pobreza e a fome. 
Dentre os eventos paralelos de destaque no contexto da Rio +20, pode-se citar o lançamento dos 
Princípios para Sustentabilidade em Seguros (PSI), da Iniciativa Financeira do Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP FI, sigla em inglês). 

2013 19ª Conferência das Partes - COP 19 - Entre os dias 11 e 22 de novembro, representantes de mais 
de 190 países se reuniram em Varsóvia para negociar novos tratados (ou protocolo) com o objetivo 
de atenuar os impactos da mudança climática no mundo. No entanto, mais uma vez o resultado foi 
considerado fraco. 
Um dos resultados da conferência foi o compromisso de US$ 100 milhões para financiamento de 
soluções ambientais. O valor, porém, ainda está muito aquém das metas apresentadas na COP 15, 
em 2009, que estipulavam 100 bilhões de dólares. 
No dia 27 de setembro de 2013, o IPCC divulgou a primeira parte do seu 5° Relatório de 
Avaliação Global sobre Mudanças Climáticas. Ele confirmou o que há muito era especulado: o 
aquecimento global é uma realidade e está acontecendo, principalmente, por conta das emissões de 
gases de efeito estufa (GEE). 

2014 Em sua sexta edição, em Fortaleza, a cúpula dos BRICS – fórum multilateral de algum dos 
principais países em desenvolvimento do mundo, constituído por: Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul – decidiu pela criação de um banco que fomente o desenvolvimento econômico no 
século XXI. Além da novidade institucional, a Declaração de Fortaleza também assinala a 
importância e do potencial do seguro e resseguro na economia mundial, em especial entre os países 
emergentes. Outro ponto chave na Declaração é a atuação dos BRICS em relação ao 
desenvolvimento sustentável, reiterando, por exemplo, o compromisso da implementação da 
Convenção sobre Diversidade Biológica e reconhecendo a mudança climática como um dos 
maiores desafios que a humanidade enfrenta. 
Consulta para acordos climáticos: O Ministério das Relações Exteriores fez uma consulta pública 
através de redes sociais para entender que tipo de acordo climático internacional a sociedade 
brasileira deseja. O questionário ficou disponível online no mês de junho e pergunta, por exemplo, 
se o Brasil deveria fazer cortes mais ambiciosos para reduzir a emissão de gases. Como resultado, 
uma rede de 35 organizações não governamentais reunidas no Observatório do Clima propôs que 
as emissões brasileiras não ultrapassem o teto de 1 gigatonelada (Gt) de CO2 equivalente em 2030. 
Essa meta seria parte da contribuição brasileira para que se consiga conter o aquecimento a 2°C 
neste século, como proposto pelo IPCC. 

2015 Com o intuito de apresentar as soluções para as crises de água e energia e objetivando melhores 
resultados na gestão de resíduos sólidos, o Congresso Internacional de Sustentabilidade (CICLOS) 
direcionou seus debates sobre desenvolvimento sustentável através da integração entre campo e 
cidade focando inspirar atitudes empreendedoras e modelos de gestão que têm como pilar a 
sustentabilidade nos processos de inovação e expansão das empresas durante os dois dias de 
evento com o apoio do SEBRAE.   
Em sua sétima edição, o Congresso Internacional sobre o Desenvolvimento Sustentável – evento 
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organizado pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) 
visa debater a divulgação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) pela ONU em 
setembro e a negociação do novo acordo global do clima em Paris (COP 21), em dezembro. O 
Congresso que se firmou como um dos principais eventos sobre sustentabilidade na América 
Latina ocorrerá no dia 08 de Outubro de 2015.  
Programada para Dezembro de 2015, em Paris na França, a COP-21 tem como principal meta a 
apresentado um novo acordo de redução de emissões de carbono que substituirá o Protocolo de 
Kyoto e apontará novas diretrizes de combate ao aquecimento global a partir de 2020 (prazo 
estimulado para o termino do acordo iniciado em 1997). 

Fonte: Adaptado de ZOZZOLI, 2008; OLIVEIRA FILHO, 2004; PAULA, 2008; KATO, 2008, RADARRIO, 2014; PORTALBRASIL, 2014; 
CMSEG, 2014. 

 

A tabela 2 mostra o número de trabalhos disponibilizados nos bancos de dados 

pesquisados, separados em duas colunas: aqueles que tratam de sustentabilidade de maneira 

geral e os que tratam de sustentabilidade e comunicação. 

 
 
Tabela 3: Trabalhos acadêmicos no banco de dissertações e teses até 2015 

BDTD Dissertaçõe 
até 2015 

Teses até 
2015 

Sustentabilidade em geral 5460 5003 

Sustentabilidade, comunicação e desenvolvimento 102 133 

Fonte: Autores. 

 

A tabela 4 evidência os principais temas relacionados com sustentabilidade, 

desenvolvimento sustentável, meio ambiente, educação e responsabilidade social pesquisados. 

 

Tabela 4: Temas relacionados com sustentabilidade 

Temas relacionados Número de trabalhos 
em 2014 

Número de trabalhos 
em 2015 

Desenvolvimento, Desenvolvimento sustentável 1342 2717 
Meio ambiente/ecologia  488 458 
Educação, cultura 328 75 
Responsabilidade social, governança, ética, terceiro 
setor  303 69 

Estratégia 135 23 
Turismo 123 2 
Energia 118 17 
Design 79 18 
Comunicação 65 7 
Indicadores, cálculos  42 17 
Índio, indígena 19 7 
Mobilidade e mobilidade urbana  18 3 

Fonte: Autores. 
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No levantamento realizado, buscou-se também estabelecer o que se quer dizer com o 

termo sustentabilidade. Há consenso entre os pesquisadores de que esse conceito deve ser 

analisado de forma abrangente, pois é uma questão complexa com diversas abordagens 

(KATO, 2008). 

As análises deixaram transparecer diferentes correntes de pensamento em relação aos 

enfoques de sustentabilidade, bem como as contradições e ambiguidades da expressão 

desenvolvimento sustentável. De maneira geral, as definições procuram integrar viabilidade 

econômica com prudência, ecologia e justiça social, nas três dimensões conhecidas como 

Tripple Bottom Line (ALMEIDA, 2002). 

As diversas definições, enfoques e visões de sustentabilidade apresentam contradições e 

ambiguidades, às vezes, irreconciliáveis, principalmente no que se refere à questão do 

desenvolvimento sustentável. A semântica da palavra é empregada no sentido de progresso e há 

tensão entre crescimento econômico ilimitado e a finitude dos recursos ambientais. Existem 

duas correntes com enfoques distintos: a ecotecnocrática ou economia verde e a ecossocial e 

pessimista (MOURA, 2002). 

O termo sustentabilidade tem constituído assunto de debates acirrados no meio 

acadêmico, empresarial e governamental, tanto no Brasil quanto nas demais nações do mundo, 

em vista das questões socioambientais se tornarem cobradas principalmente daqueles que se 

utilizam dos recursos naturais e do meio social para permanecerem e se perpetuarem em 

mercado competitivos (LANG, 2009). 

Sustentabilidade seria fruto de um movimento histórico recente que passa a questionar a 

sociedade industrial como modo de desenvolvimento. Seria o conceito síntese desta sociedade 

cujo modelo se mostra esgotado. A sustentabilidade pode ser considerada um conceito 

importado da ecologia, mas cuja operacionalidade ainda precisa ser provada nas sociedades 

humanas (ROSA, 2007). 

O termo sustentabilidade remete ao vocábulo sustentar, no qual a dimensão longo prazo 

se encontra incorporada. Há necessidade de encontrar mecanismos de interação nas sociedades 

humanas que ocorram em relação harmoniosa com a natureza. “Numa sociedade sustentável, o 

progresso é medido pela qualidade de vida (saúde, longevidade, maturidade psicológica, 

educação, ambiente limpo, espírito comunitário e lazer criativo) ao invés de puro consumo 

material” (FERREIRA, 2005). 
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O termo sustentabilidade deriva do comportamento prudente de um predador ao 

explorar sua presa, ou seja, moderação, por tempo indeterminado, isto é, o ser humano 

necessitaria conhecer as particularidades do planeta para utilizá-lo por longo tempo 

assegurando a continuidade da própria espécie (SCHWEIGERT, 2007). 

Sustentabilidade é consequência de um complexo padrão de organização que apresenta 

cinco características básicas: interdependência, reciclagem, parceria, flexibilidade e 

diversidade. Se essas características forem aplicadas às sociedades humanas, essas também 

poderão alcançar a sustentabilidade (CAPRA, 2006, apud ROSA, 2007). 

Segundo Enriquez (2007), há indícios de haver mais retórica do que implementação 

prática e mais dissensos do que convergências. Na prática, esforços em direção à 

sustentabilidade envolvem conflitos e tradeoffs. Alguns autores consideram a ideia de 

desenvolvimento sustentável uma emergência sistêmica e necessidade trazida pelo processo 

civilizatório. O quadro 9 apresenta um resumo das principais concepções de sustentabilidade. 

 

Quadro 10: Resumo das principais concepções de sustentabilidade 

Autores Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável 

Claro, Claro e 
Amâncio (2008) 

 

Consideram que as empresas têm encontrado dificuldade em associar discursos e práticas 
gerenciais à interpretação de sustentabilidade, embora o termo esteja cada vez mais 
presente no ambiente empresarial. Para os autores sustentabilidade e desenvolvimento 
sustentável seriam equivalentes. Segundo eles, a definição de sustentabilidade mais 
difundida é a da Comissão Brundtland (WCED, 1987). Essa definição deixa claro um dos 
princípios básicos de sustentabilidade, a visão de longo prazo, uma vez que os interesses 
das futuras gerações devem ser analisados. 

Rodrigues, 2009 
 

Sustentabilidade significa sobrevivência, perenidade dos empreendimentos humanos e do 
planeta.  

Cabestré; Graziade; 
Polesel Filho (2008) 

Sustentabilidade seria a relação entre os sistemas econômicos e os sistemas ecológicos na 
qual a vida humana continuaria indefinidamente e os efeitos das atividades humanas 
permaneceriam dentro de limites sem destruir a diversidade, complexidade e funções do 
sistema ecológico de suporte da vida 

Oliveira Filho 
(2004) 

Considera gestão ambiental e desenvolvimento sustentável, como sinônimo de 
sustentabilidade do negócio. 

Giacometi (2008) A sustentabilidade é um objetivo que deve permear as ações das sociedades 
contemporâneas, diminuindo o uso insensato dos recursos renováveis e não renováveis. 

Tomazzoni (2007) 
Sustentabilidade significa desenvolvimento econômico. Desenvolvimento seria sinônimo 
de sustentabilidade social que depende de ações coordenadas de cooperação para reverter o 
quadro de concentração de renda em determinadas regiões. 

Schweigert (2007) 

A interpretação da sustentabilidade se vincula a efeitos sociais desejados, as funções 
práticas que o discurso pretende tornar realidade objetiva. Sustentabilidade é vista como 
algo bom, desejável, consensual. Sustentabilidade também pode ser considerada nova 
ordem de eficiência econômica que beneficia todos os cidadãos, em vez de beneficiar 
poucos em detrimento de muitos. 

Encarnação (2007) 
Sustentabilidade fomenta uma visão de desenvolvimento que suplanta o reducionismo, o 
desenvolvimento sustentável representa para o homem e para a natureza uma garantia de 
sobrevivência. 
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Autores Sustentabilidade e responsabilidade social 

Junqueira; Adorno-
Silva; Rodrigues; 
Barbieri (2008). 

Sustentabilidade estende-se além da responsabilidade social, que determina ações que a 
empresa toma com relação apenas ao contexto no qual está inserida, porém, ambos os 
termos estão relacionados com a ética da empresa. As instituições estão deixando de usar o 
termo responsabilidade social apenas como uma postura frente à sociedade. 

Miashiro (2007). 
 

A responsabilidade social é uma das condições para garantir sustentabilidade das 
instituições. Os conceitos de governança corporativa e responsabilidade social estão 
integrados na medida em que se procura estabelecer padrões de conduta da empresa com 
seus stakeholders. 

Cabestré; Graziade 
Polesel Filho (2008). 

Ações de responsabilidade socioambiental devem considerar os pressupostos do paradigma 
de sustentabilidade. A responsabilidade social caracteriza-se pelas atitudes e atividades 
baseadas em valores éticos e morais para minimizar os impactos negativos que as 
organizações causam ao ambiente. 

Fonte: Autores. 
 

Os principais autores que relacionaram sustentabilidade e desenvolvimento sustentável 

foram: Herschmann (2005); Rodrigues (2009); Enriquez (2007); Antonello (2008); Kreitlon 

(2008); Camargo (2009); Moura (2002); Schweigert (2007); Tude (2007); Almeida (2006); 

Santos Silva (2004); Lang (2009); Cáu (2004); Lui (2008); Encarnação (2007); Tomazzoni 

(2007); Giacomet (2008); Benetti (2007); Kato (2008); Badue (2007); Fischer (2008); Zozzoli 

(2008); Junqueira (2008); Cabestré et al (2008) e os principais autores que trabalharam 

sustentabilidade e responsabilidade social foram: Valente (2008); Cabestré et al (2008); 

Junqueira (2008); Brito (2008); Fischer (2008); Camargo (2009); Kreitlon (2008); Antonello 

(2008); Enriquez (2008); Cáu (2006), Lang (2009); Tude (2007); Damasceno (2007), Miashiro 

(2007). 

A revisão da literatura mostrou também que há vários enfoques para as dimensões da 

sustentabilidade, são elas: 

a) social, ambiental, econômica, geográfica e cultural (SACHS, 1994); 

b) sociocultural, técnico-agronômica, econômica, ecológica e político- institucional 

(DAROLT, 2000); 

c) aspectos econômicos, sociológicos, ecológicos, geográficos e tecnológicos 

(COSTABEBER, 1989); 

d) econômica, social, ambiental, política, cultural e institucional (CARVALHO, 1999); 

e) multidimensional: justiça social, viabilidade econômica, sustentabilidade ambiental, 

democracia, solidariedade e ética (CARMANO; MULLER, 1993). 

Finalmente, deve-se considerar que, ao falar de sustentabilidade, há a necessidade de se 

dispor de mais informações, já que foram encontradas nos trabalhos analisados as seguintes 
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temáticas: sustentabilidade socioambiental, sustentabilidade na agricultura, sustentabilidade da 

produção da indústria cultural, sustentabilidade política, sustentabilidade financeira, 

sustentabilidade da comunicação, sustentabilidade do turismo, sustentabilidade do crescimento 

turístico, sustentabilidade planetária, sustentabilidade empresarial, sustentabilidade da marca, 

sustentabilidade social, ambiental e econômica, sustentabilidade da soja transgênica, 

sustentabilidade da arquitetura, sustentabilidade do milênio, sustentabilidade de aterro 

sanitário, indicadores de sustentabilidade, sustentabilidade do recurso, sustentabilidade do meio 

ambiente, sustentabilidade do sistema INSS, sustentabilidade de transportes, sustentabilidade 

de ONGS, sustentabilidade do empreendimento, sustentabilidade ambiental da cidade, 

sustentabilidade ecológica, sustentabilidade física e social. 

Kanni (apud CABESTRÉ; GRAZIADE; POLESEL FILHO, 2008) complementa que o 

importante é a sociedade estruturar-se em termos de sustentabilidades próprias, segundo suas 

tradições culturais, parâmetros próprios e composição étnica específica. Nesse sentido, pode 

associar-se sustentabilidade à vida humana, à cultura e ao meio ambiente, enfim a tudo que está 

em torno do indivíduo e da sociedade contemporânea na perspectiva de sua perpetuação. 

Segundo Azevêdo et al (2009), os primeiros estudos a abordarem a relação 

comportamento do consumidor e meio ambiente datam do final da década de 1960 e início da 

década de 1970. Esses estudos, inicialmente, tinham como foco o comportamento do 

consumidor socialmente responsável, já a análise do comportamento do consumidor em relação 

ao meio ambiente é uma questão secundária desses estudos.  

Com o passar dos anos, a questão ambiental passa a ser o centro de diversos estudos do 

comportamento do consumidor, tendo mudado de foco ao longo dos anos. Até a década de 

1970, o foco estava em ecologia e conservação de energia. Do início dos anos de 1980 até os 

anos de 1990, o tema principal foram às questões ligadas à poluição do ar e como esta afetava 

as grandes áreas urbanas. Atualmente, o tema central de pesquisa é o marketing verde que 

considera o processo decisório de compra além do comportamento pós-compra.  

Chauvel e Suarez (2009) observam que a sofisticação dos meios de produção tem 

provocado aceleração da produção e acirramento da competição, contribuindo para uma 

alteração na dinâmica do consumo. Surgiram produtos descartáveis, que acentuam a tendência 

de descarte que passou a ocorrer em intervalo de tempo cada vez menor, para dar lugar a novos 

produtos. Esse consumismo acelerado tem trazido impactos ambientais e sociais e foi a partir 
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da década de 2000 que se iniciou o estudo do consumo consciente e seus desdobramentos 

consumo ético, socialmente responsável e do consumo verde. 

 

2.4.2 Consumo Consciente 

A obsessão por vender e consumir sem preocupações com as consequências ambientais 

e sociais desses processos, a competição desigual e injusta, o crescimento das diferenças 

econômicas e sociais entre os países e a exploração dos países periféricos gera uma relação 

nem sempre harmônica entre consumidores e empresas. A literatura que trata das tensões entre 

consumidores, movimentos de resistência e ações coletivas é recente e ainda incipiente (IYER; 

MUNCY, 2009). 

Embora os economistas venham alegando que os consumidores são atores soberanos 

que fazem escolhas racionais a fim de maximizar sua satisfação, percebe-se, porém, que os 

consumidores muitas vezes tomam decisões movidas pela propaganda, regras culturais, 

influências sociais, impulsos fisiológicos e associações psicológicas (TODERO, 2009). 

Contudo, percebe-se também maior preocupação e discussão com respeito ao bem-estar 

e à qualidade de vida pela valorização do ser humano e do meio ambiente, em vez daquela que 

embute a realização econômica em detrimento da realização pessoal e da sustentabilidade 

ecológica (OTTMAN, 2007). 

A consciência ambiental é considerada por Butzke et al (2011) como o conjunto de 

conceitos adquiridos pelas pessoas mediante as informações percebidas no ambiente. Assim, o 

comportamento ambiental e as respostas ao meio ambiente são influenciados pelos conceitos 

nele adquiridos.  

Ottmann (1994) destaca tendência denominada de consumerismo ambiental entre os 

consumidores, em uma tentativa de se protegerem e protegerem o planeta. O consumerismo 

poderia ser definido como movimento de consciência sobre o consumismo, designando um tipo 

de atitude que se caracteriza por um consumo racional e responsável, oposto ao consumismo. 

Muitas denominações buscam descrever esse novo consumidor: ambientalmente 

consciente, verde, ético, responsável, ecologicamente engajado, ambientalmente correto dentre 

outras (PORTILHO, 2005). Alguns autores usam os termos como equivalentes (FABI; 

LOURENÇO; SILVA, 2010), mas para outros há diferenças conforme exposição a seguir. 
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Barros e Costa (2003) salientam que ainda não há um consenso sobre o que é consumo 

consciente. Segundo as autoras, o autor de tal definição no Brasil é o próprio Instituto Akatu. O 

Instituto Akatu (2010) conceitua o consumo consciente como o ato ou decisão de consumo 

praticado por um indivíduo, levando em conta o equilíbrio entre sua satisfação pessoal as 

possibilidades ambientais e os efeitos sociais de sua decisão, sendo que não deve ser 

confundido com não consumo.  

O consumo consciente pode ser praticado no dia a dia, por meio de gestos simples, que 

levem em conta os impactos da compra, uso ou descarte de produtos ou serviços, ou pela 

escolha das empresas da qual comprar, em função de seu compromisso com o desenvolvimento 

sustentável. Dessa forma, o consumo consciente pode ser resumido como contribuição 

voluntária cotidiana, solidária para garantir a sustentabilidade da vida do planeta (INSTITUTO 

AKATU, 2010).  

Segundo o Instituto Akatu (2010), há dez princípios norteadores com relação ao 

consumo consciente: planejamento das compras; avaliação do impacto do consumo no meio 

ambiente e na sociedade; consumo do necessário, verificando as necessidades reais; 

reutilização de produtos e embalagens; separação do lixo; uso do crédito conscientemente; 

conhecimento e valorização de práticas de responsabilidade social das empresas; boicote à 

compra de produtos piratas ou contrabandeados; contribuição para a melhoria de produtos e 

serviços e divulgação do consumo consciente. 

Os consumidores começaram a se tornar mais conscientes quanto à pegada de carbono, 

usando calculadoras on-line muito em uso na web (VELÁSQUEZ; AHMAD; BLIEMEL, 

2009). Vale ressaltar, no entanto, que os consumidores que desejam agir e comprar de forma 

mais sustentável ainda são restringidos por três barreiras principais: preço alto, confusão e falta 

de confiança e de disponibilidade de alternativas. Dessa forma, clareza, coerência e 

credibilidade são fundamentais para manter e construir o apetite dos consumidores por 

produtos sustentáveis (CARRIGAN; PELSMACKER, 2009).  

Também é preciso enfatizar que embora os consumidores declarem vontade e desejo de 

comprar produtos ecologicamente corretos e procurem rótulos que expliquem as consequências 

ambientais dos produtos, muitos sentem que são manipulados pelas corporações. Para Bacha, 

Santos, Schaun (2011), o aumento do poder aquisitivo das famílias de baixa renda no Brasil 

transformou esse público em um mercado muito atraente para as empresas, e a comunicação 

mercadológica necessita mudar para acompanhar essa nova demanda por qualidade de vida.  
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Os padrões sustentáveis estão bem distantes de serem alcançados dada a descrença nos 

governos (65% acredita que o governo não dá importância ao meio ambiente), mas ficou 

demonstrado também que existe uma disposição em mudar, pois 56% sentem-se com esse 

propósito. No entanto, os resultados estão aquém do desejado na questão do consumo 

consciente.  

Dessa forma, qualquer ação nesse sentido precisa considerar a dinâmica cultural dessa 

sociedade, que hoje se mostra consumista e com padrões de escolaridade muito baixos, em que 

a entrada em uma nova classe econômica significa também uma instância de poder e esse poder 

está intimamente ligado ao consumo. A conscientização das pessoas quanto aos problemas 

ambientais é fator determinante para a sensibilização e, consequentemente, o comportamento 

ecológico, fazendo com que elas prefiram produtos ecologicamente corretos e tornando-se, 

assim, consumidores ecológicos (BACHA; SANTOS; SCHAUN, 2011). 

Com relação à sustentabilidade e consumo alimentar feminino, foram encontrados dois 

artigos em bases internacionais. O primerio, de Torjuse et al (2012), apresenta estudo sobre 

consumo de produtos orgânicos por mulheres na gravidez, apresentando padrões de 

alimentação para caraterísticas demográficas e estilo de vida, e o segundo de Temme et al 

(2013) que considera que a redução dos atuais níveis de consumo de carne e laticínios 

contribuir para a saúde ambiental e humana. O estudo avaliou os efeitos da substituição de 

carne e laticínios por produtos à base de plantas sobre a sustentabilidade ambiental (requisito 

terra) e a saúde. 

 

2.5 Qualidade de vida  

Quanto mais aprimorada a democracia, mais ampla 
é a noção de qualidade de vida, o grau de bem-estar 
da sociedade e de igual acesso a bens materiais e 
culturais (Olga Matos, 1999, p. 23).  

 

Com base na revisão de vários autores, como Fleck (1999), Cruz (2010), Pashoal 

(2004), Pedroso (2013), entre outros, que estudaram a qualidade de vida (QV), pode-se 

considerar que QV seria um termo cuja definição permanece em construção e, na ausência de 

uma definição universalmente aceita, o que se tem é uma familiaridade com a expressão 

qualidade de vida que possibilita uma compreensão intuitiva do que o termo significa (CRUZ, 

2010). 
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A base conceitual do constructo qualidade de vida pode ser ligada a: 

• estudos epidemiológicos sobre felicidade e bem-estar a partir de 1960, com objetivo de 

pesquisar como as pessoas se sentiam consigo mesmas, seus medos e ansiedades; 

• busca de indicadores sociais, além de PIB, IDH e outros e 

• necessidade de desfechos alternativos em saúde, além de morbidade e mortalidade, e 

interesse crescente em aspetos humanísticos que estrapolam o ângulo da doença, como 

pesquisas de características positivas - resiliência, esperança, sabedoria, espiritualidade 

(CRUZ, 2010). 

Para Minayo (2000), qualidade de vida seria uma noção humana que tem sido 

aproximada ao grau de satisfação encontrado na vida familiar, amorosa, social e ambiental e à 

própria estética existencial, pressupondo a capacidade de efetuar uma síntese cultural de 

elementos que determinada sociedade considera seu padrão de conforto e bem-estar.  

Segundo a autora, o termo abrange diversos significados, que refletem conhecimentos, 

experiências e valores de indivíduos e coletivos que a ele se reportam em variadas épocas, 

espaços e histórias diferentes, sendo, portanto, uma construção social com a marca da 

relatividade cultural.  

De acordo com Minaya (2000), haveria três fóruns de referência. O primeiro é histórico. 

Em um determinado tempo de seu desenvolvimento econômico, social e tecnológico, uma 

sociedade específica tem um parâmetro de qualidade de vida diferente da mesma sociedade em 

outra etapa histórica. O segundo é cultural, porque valores e necessidades são construídos e 

hierarquizados diferentemente pelos povos, revelando suas tradições e cultura. O terceiro se 

refere às estratificações ou classes sociais, desigualdades e heterogeneidades que mostram que 

os padrões e as concepções de bem-estar são também estratificados. A ideia de qualidade de 

vida relaciona-se ao bem-estar das camadas superiores e à passagem de um limiar a outro.  

No mundo ocidental urbanizado, os valores podem-se assim serem resumidos: conforto, 

prazer, boa mesa, moda, utilidades domésticas, viagens, carro, televisão, telefone, computador, 

uso de tecnologias que diminuem o trabalho manual, consumo de arte e cultura, entre outras 

comodidades e riquezas (MINAYO, 2000).  

Minayo (2000, s/p) esclarece que:  

 

o patamar material mínimo e universal para se falar em qualidade de vida diz 



 65 

respeito à satisfação das necessidades mais elementares da vida humana: 
alimentação, acesso à água potável, habitação, trabalho, educação, saúde e 
lazer; elementos materiais que têm como referência noções relativas de 
conforto, bem-estar e realização individual e coletiva. No mundo ocidental 
atual, por exemplo, é possível dizer também que desemprego, exclusão social 
e violência são, de forma objetiva, reconhecidos como a negação da qualidade 
de vida. Trata-se, portanto, de componentes passíveis de mensuração e 
comparação, mesmo levando-se em conta a necessidade permanente de 
relativizá-los culturalmente no tempo e no espaço. 

 

Ao se tratar de qualidade de vida, são encontrados significados diversos dependendo da 

área de aplicação. Para uma área como planejamento urbanístico, por exemplo, pode 

representar o acesso a espaços arborizados, parques etc. (FAYERS, MACHIN, 2007). Constitui 

um tema utilizado nas mais diversas áreas, como a sociologia, a psicologia, a geografia, a 

economia, a história, a educação, a educação física, a criminologia, a arquitetura, o transporte, 

as artes, os assuntos ambientais e comunitários, até as mais conhecidas e estudadas, como a 

saúde e os estudos sobre a qualidade de vida no trabalho. 

O uso do termo qualidade de vida data de 1964, quando o então presidente dos Estados 

Unidos, Lyndon Johnson, declarou que “os objetivos não podem ser medidos através do 

balanço dos bancos. Eles só podem ser medidos através da qualidade de vida que proporcionam 

às pessoas” (WHOQOL GROUP, 1998, p. 12).  

Em decorrência, os estudos sobre o que seria qualidade de vida foram partilhados 

inicialmente por cientista sociais, filósofos e políticos (FLECK, 1999). Corroborando, Paschoal 

(2004) aponta que qualidade de vida tornou-se um constructo que indicaria uma melhoria do 

padrão de vida e que passou a englobar o desenvolvimento socioeconômico e humano segundo 

a percepção das pessoas a respeito de sua vida, como pode ser observado nas definições do 

quadro 11. 

 

 

 

 

 

 

 



 66 

Quadro 11: Definições de qualidade de vida 

Farquhar (1995) “é o grau em que as pessoas realizam seus objetivos na vida”.  

Sartorius (1987) 
“é expressa em termos de distância entre a posição de uma pessoa e seus 
objetivos. A satisfação se refere à conquista de um objetivo ou à sensação de 
aproximação dele”.  

Shin e Johnson (1978) 

“é a posse de recursos necessários para a satisfação de necessidades, vontades e 
desejos individuais, a participação em atividades que favorecem o 
desenvolvimento individual, a auto-realização e a comparação satisfatória entre si 
e os outros (apud PASCHOAL, 2004, p. 19). 

Gaspar (2001) 
“um conjunto de subjetivo de impressões que cada ser humano possui, sendo 
simultaneamente um produto de diversos fatores que afetam e, um processo que 
ele experimenta a cada momento. 

Fonte: Autores. 

 

Pode-se remontar os primórdios dos estudos ou tentativas de mensurar QV à década de 

1960, com os estudos epidemiológicos sobre a felicidade e o bem em que se objetivava 

pesquisar como as pessoas se sentiam consigo mesmas, seus medos e ansiedades, os problemas 

que enfrentavam e as formas de lidar com eles, seus pontos fortes e recursos (GURIN, 

VEROFF, FELD, 1960 apud FLECK, 2008). 

Posteriormente, foi realizada, em 1976, uma pesquisa com os norte-americanos para 

monitorar sua QV, avaliando as condições objetivas e subjetivas da população, por Campbell, 

Converse e Rodgers, que apontaram que essa relação parecia não ter um padrão linear 

(FLECK, 2008). 

Paschoal (2004) indica que foi em 1984 que se introduziu a noção de se comparar 

qualidade de vida contra algum padrão, principalmente as próprias expectativas do indivíduo, 

ou seja, uma maneira de se entender qualidade de vida seria estimar a diferença (gap) entre as 

expectativa das pessoas e suas realizações. 

Em 1994, Liss (apud PASCHOAL, 1994) desenvolveu o conceito de satisfação das 

necessidades fundamentais como resultado de qualidade de vida, ou melhor, alto grau de 

qualidade de vida leva a necessidades satisfeitas. A autora ainda argumentava que satisfação 

das necessidades não seria bom indicador de QV, a menos que ambos os conceitos 

(necessidade e qualidade de vida) estivessem em harmonia e podem não estar, “se qualidade de 

vida é definida como felicidade e necessidade como plano de vida preenchido, pode haver 

desarmonia, pois um plano de vida preenchido, nem sempre leva a felicidade” (LISS apud 

PASCHOAL, 1994, p. 21). 

O que leva às questões de “Quem deve ser o avaliador da vida de uma dada pessoa? 

Quem vai escolher a dimensão (ou dimensões) a ser utilizada na avaliação? Que critérios 
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devem ser seguidos? Quem vai decidir se essa vida tem qualidade boa ou ruim?” 

(PASCHOAL, 2004, p. 26). 

O autor explica que haveria dois tipos de estratégias plausíveis: uma que denomina de 

mais coletiva e paternalista, outra mais liberal e individualista. A primeira seria elaborada pelos 

experts, a priori, com uma visão aristotélica que tentam trabalhar os detalhes de seu conceito de 

eudaimonia e estabelecer isso como base para a avaliação e a individualista, a posteriori a 

partir da qual se faz uma investigação empírica e se obtém uma ideia de como as pessoas 

avaliam, em geral suas vidas.  

No entanto, não se pode somente confiar em dados que indicam o estado objetivo de 

saúde, tais como relatos de sintomas pelos médicos, pois omitem fatores relevantes como o 

limiar de tolerância de desconforto de uma pessoa (PASCHOAL, 2004). 

Foi nesse contexto que um Grupo de Trabalho da Organização Mundial da Saúde 

iniciou as discussões sobre como elaborar um instrumento para medir a QV,  que opta pela 

abordagem do bem-estar subjetivo ao afirmar que “qualidade de vida não deve refletir a 

opinião dos profissionais de saúde, nem dos familiares, nem tão pouco tem a ver com a 

avaliação objetiva da condição do indivíduo, ou das posses” (PASCHOAL, 2004, p. 28). 

O trabalho desse grupo de estudo da OMS resultou primeiramente em uma definição do 

conceito de qualidade de vida: “a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da 

cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações (The WHOQOL Group, 1995)”. Depois, surgiu o instrumento Word 

Health Organizations Quality of Life (WHOQOL), uma escala de avaliação, que foi 

desenvolvida utilizando um enfoque transcultural (FLECK, 2000). Esse instrumento ficou 

conhecido como WHOQOL-100, por ser composto por cem perguntas referentes a seis 

domínios diferenres, a saber: físico, psicológico, nível de dependência, relações sociais, meio 

ambiente e espiritualidade. Esses domínios são divididos em 24 facetas apresentados no quadro 

12. Além das 24 facetas, há uma 25a. composta de perguntas gerais sobre qualidade de vida 

(FLECK, 2000).  
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Quadro 12: Domínios e facetas do whoqol-100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Marcelo Pio de Almeida Fleck, 2000. 
 

O tema qualidade de vida pode ser considerado em várias perspectivas, mas Pedroso 

(2103, p. 24) indica direcionamento para duas áreas especificas: qualidade de vida no trabalho 

e qualidade de vida em relação à saúde: 

  

A popularização do termo qualidade de vida deu origem a ramificações de tal 
abordagem. Estes novos ramos preservam as características gerais da 
qualidade de vida, apresentando direcionamento para áreas específicas. [...] As 
principais áreas de estudo derivadas da qualidade de vida são a relacionada à 
saúde (health related quality of life) e a qualidade de vida no trabalho (quality 
of work life).  

 

Os instrumentos

WHOQOL-100 

O instrumento WHOQOL-100 consiste em
cem perguntas referentes a seis domínios: fí-
sico, psicológico, nível de independência, re-
lações sociais, meio ambiente e espiritualida-
de/religiosidade/crenças pessoais. Esses domí-
nios são divididos em 24 facetas (Quadro 1).
Cada faceta é composta por quatro perguntas.
Além das 24 facetas específicas, o instrumen-
to tem uma 25a composta de perguntas gerais
sobre qualidade de vida.

As respostas para as questões do WHO-
QOL são dadas em uma escala do tipo Likert.
As perguntas são respondidas através de qua-
tro tipos de escalas (dependendo do conteú-
do da pergunta): intensidade, capacidade, fre-
qüência e avaliação. Utilizou-se uma cuidado-
sa metodologia para selecionar as palavras que
compõem as escalas em cada idioma (Szabo
et al., 1997), com a finalidade de manter a
equivalência nas diferentes línguas (Fleck et
al., 1999a).

As características psicométricas do WHO-
QOL-100 foram estabelecidas a partir de uma
amostra de 8.294 indivíduos provenientes de
19 centros (The WHOQOL Group, 1998a).
Avaliou-se a consistência interna do instru-
mento utilizando o coeficiente de Cronbach.
A validade discriminante para os itens foi de-
terminada através do teste t para distinguir
entre controles e doentes. A confiabilidade tes-
te-reteste foi avaliada por meio do coeficiente
de correlação de Pearson (r). A contribuição
dos escores dos domínios foi avaliada utilizan-
do regressão múltipla. As características psi-
cométricas foram bastante boas. O instrumen-
to apresenta boa consistência interna, boa va-
lidade discriminante para doentes e normais.
O instrumento permaneceu estável em duas
medidas sucessivas (confiabilidade teste-re-
teste). Todos os domínios contribuíram de for-
ma significativa para explicar a variância ob-
servada na faceta geral de qualidade de vida e
saúde geral, com o meio ambiente contribuin-
do mais, e o domínio da espiritualidade, me-
nos (Harper & Power, 1998). As característi-
cas psicométricas da versão em português fo-
ram semelhantes (Fleck et al., 1999b), com a
diferença de que o domínio VI (espiritualida-
de/religião/crenças pessoais) não apresentou
capacidade estatisticamente significativa de
discriminar entre controles e doentes e o mes-
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mo domínio não contribuiu de forma signifi-
cativa para explicar a variância observada na
faceta geral.

O WHOQOL-bref

Ao proporcionar uma avaliação detalhada
das 24 facetas que o compõem, o WHOQOL
pode tornar-se muito extenso para algumas
aplicações; por exemplo, em grandes estudos

Quadro 1
Domínios e facetas do WHOQOL.

Domínio I – domínio físico

1. dor e desconforto
2. energia e fadiga
3. sono e repouso

Domínio II – domínio psicológico

4. sentimentos positivos
5. pensar, aprender, memória e concentração
6. auto-estima
7. imagem corporal e aparência
8. sentimentos negativos

Domínio III - nível de independência

9. mobilidade
10. atividades da vida cotidiana
11. dependência de medicação ou de tratamentos
12. capacidade de trabalho

Domínio IV - relações sociais

13. relações pessoais 
14. suporte (apoio) social
15. atividade sexual

Domínio V - meio ambiente

16. segurança física e proteção
17. ambiente no lar
18. recursos financeiros
19. cuidados de saúde e sociais: disponibilidade 

e qualidade
20. oportunidades de adquirir novas informações 

e habilidades
21. participação em, e oportunidades de recreação/lazer
22. ambiente físico: (poluição/ruído/trânsito/clima)
23. transporte

Domínio VI - aspectos espirituais/religião/
crenças pessoais

24. espiritualidade/religiosidade/crenças pessoais
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Segundo Limongi-França (2011, p. 24), o tema Qualidade de Vida no Trabalho (QVT)  

 

tem sido tratado como um leque amplo e, geralmente, confuso. As definições 
de QVT vão desde cuidados médicos estabelecidos na legislação de saúde e 
segurança até atividades voluntárias dos empregados e empregadores nas 
áreas de lazer, motivação, entre inúmeras outras. A base da discussão sobre o 
conceito de qualidade de vida encerra escolhas de bem estar e percepção do 
que pode ser feito para atender a expectativas criadas tanto por gestores como 
por usuários das ações de QVT nas empresas. 

  

Considerando a relação qualidade de vida e consumo alimentar feminino, foram 

encontrados em bases internacionais os trabalhos de Kilbourne e Mcdonagh (1997), Harris 

(1983), Mahana (2013) e Polomano (1995). Santana (2003) e Rolim (2005) lembram que a 

qualidade de vida do indivíduo é um dos elementos que influenciam o autoconceito. 

 

2.6 Autoconceito  

Os indivíduos agem de maneira diferente diante das mesmas situações, eventos e 

circunstâncias porque possuem características próprias e percebem o ambiente de acordo com 

elas. Assim, as características individuais são fundamentais para a compreensão do 

comportamento humano, inclusive no ambiente organizacional. O ser humano está 

constantemente coletando e processando informações do ambiente físico, das pessoas e dos 

estímulos sociais que o cercam. Essa troca ou processo de socialização é fundamental para sua 

inserção na sociedade, família e trabalho. A partir desses contatos e trocas que o indivíduo 

constrói a imagem de si mesmo (autoconceito) e se adapta ao ambiente social onde está 

inserido (RODRIGUES; ASSMAR; JABLONSKI, 1999).  

O estudo do autoconceito tem sido alvo de interesse de psicólogos nas mais diversas 

áreas de atuação. Para Rodrigues, Assmar e Jablonski (1999), tal interesse, particularmente na 

Psicologia Social, justifica-se pelo fato do autoconceito ser formado, sobretudo, por meio da 

comparação com outras pessoas e ser de extrema relevância em uma variedade de situações 

sociais. Byrne (2002) destaca que tal atenção também se deve ao fato deste ser fundamental 

em muitas situações educacionais e psicológicas, na medida que é considerado uma variável 

que influencia resultados relacionados ao desempenho acadêmico e competências sociais. 

Do ponto de vista filosófico, as noções de sujeito, self, eu e subjetividade foram 

forjadas no cartesianismo, “penso, logo existo”. A imagem da subjetividade humana legada 

pelo cogito cartesiano dominou o pensamento ocidental por alguns séculos. De acordo com 
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essa imagem, a existência do sujeito é idêntica ao seu pensamento. Trata-se da ideia de um 

sujeito racional, reflexivo, senhor no comando do pensamento e da ação, cujos pressupostos 

atravessaram a filosofia durante anos (SANTAELLA, 2005). 

No entanto, essa ideia de sujeito começou a perder seu poder de influência para ser 

questionada há duas ou três décadas, nas mais diversas áreas das humanidades e ciências, sob 

as rubricas “crise do eu” ou “crise da subjetividade”, ao se criticar e rejeitar e a definição de 

um sujeito universal, estável, unificado, totalizado e totalizante, interiorizado e individualizado 

(SANTAELLA, 2005). 

William James foi reconhecido como o fundador da teoria do autoconceito, em 1890, 

definindo-o como a soma total daquilo que um indivíduo pensa de si mesmo, seu corpo, seu 

intelecto, suas posses, família, reputação e trabalho. O autoconceito não é um fenômeno novo 

no comportamento do consumidor, tendo sido revisado por Sirgy em 1982 (CARVALHO, 

2006). 

Um dos primeiros estudos nesse sentido, feito por Grubb e Grathwohl (1967), indica 

que os consumidores atribuem a produtos um valor simbólico inquestionável. O estudo de 

Grubb e Gralhwohl propôs a utilidade do autoconceito no entendimento do comportamento do 

comprador, teorizando uma congruência entre autoconceito e imagem do produto,  

argumentando que o conceito do self é mais restrito que personalidade, facilitando a 

mensuração e a centralização sobre o elemento crítico de como o indivíduo percebe a si 

mesmo (SPINOLA, 1995). 

Para Solomon (2005), a década de 1980 foi denominada Década do Eu, porque esse 

período foi marcado por uma fixação do eu. Para o autor, embora pareça natural pensar em 

cada consumidor tendo um eu, o conceito de ver os indivíduos e sua relação com a sociedade é 

relativamente novo.  

Do ponto de vista de marketing, é frequentemente estudado em comportamento do 

consumidor (MOWEN, MINOR, 2000). Na área de marketing, vários estudos analisaram  

várias formas do autoconceito (eu real, eu ideal) no contexto de demonstração da congruência 

entre autoconceito e imagem do produto funcional.  

O autoconceito, entre os anos 1940 e 1970, foi explicado a partir da concepção do eu 

como núcleo central de cada personalidade. O conjunto do eu se refere ao conjunto de 

sentimentos atitudes que uma pessoa tem em relação à sua própria aparência, poderes 

comportamento (CARVALHO, 2006). 

Nas concepções surgidas entre os anos 1980 até os dias atuais, o autoconceito ganhou 

outra dimensão. Seria a percepção de si mesmo em termos específicos, atitudes, sentimentos, 
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conhecimentos como respeito às próprias capacidades, habilidades, aparência e aceitabilidade 

social (CARVALHO, 2006). 

Há várias definições de autoconceito. De acordo com Teixeira e Giacomini (2002), a 

falta de uma definição universal ocasiona o uso de construtos psicológicos equivalentes, tais 

como autoestima, identidade, autopercepção, autoeficácia e autoconsciência. A quantidade 

considerável de estudos dedicados ao autoconceito trouxe diversas contribuições conforme 

quadro abaixo. 

 

Quadro 13: Resumo das definições do autoconceito 
Autor Auto conceito   

Aaker (2005) A hipótese subjacente ao autoconceito está na necessidade de 
consistência e de positividade das pessoas. A consistência  se refere 
à preferência por coisas previsíveis, familiares, estáveis e a 
positividade a associada a prazer, a orgulho.  

Baron;  (Byrne 1998) O autoconceito é desenvolvido, primeiramente, através das 
interações sociais iniciadas com a família e sendo estendidas, 
posteriormente, com todas as pessoas com as quais se relaciona.  

Baron; Byrne (1998) 
Rogers (1951) 
Tamayo (1981) 

Percepção que uma pessoa tem de si mesma 

Baron; Byrne (1998) Conjunto organizado de crenças, sentimentos, atitudes, 
capacidades, habilidades, aparência e aceitabilidade social, 
incluindo as informações e sentimentos do passado, presente e 
futuro. 

Carstensen (1995) (apud Rolim, 2005) O autoconceito integra as experiências do indivíduo ao longo do 
tempo e fornece continuidade e sentido a elas. Como tal, ele está 
centralmente relacionado com todos os aspectos da experiência 
psicológica – na emoção, no bem-estar e no coping; na colocação 
de metas, atividade, motivação e controle; e na capacidade, eficácia 
e competência. 

 Costa (1996) O autoconceito revela se o indivíduo está ou não satisfeito consigo 
mesmo, e esta satisfação ou insatisfação com sua própria pessoa 
influenciará suas relações com as demais nas organizações nas 
quais convive (escola, família, trabalho). Assim, entende-se que o 
nível de autoconceito que um empregado apresenta poderia 
influenciar seu desempenho no ambiente de trabalho. Porém, frente 
à multi-dimensionalidade do construto, a utilização de medidas 
gerais de autoconceito, que englobam suas diversas facetas, não 
seriam adequadas para investigar a auto-percepção do indivíduo no 
trabalho, já que esta representa apenas um dos seus aspectos.  

Fadiman; Frager (2002) Definem self ou autoconceito a partir de uma perspectiva 
rogeriana, como sendo a visão que a pessoa tem de si própria, 
baseada em experiências passadas, estimulações presentes e 
expectativas futuras. Com o desenvolvimento humano, notam-se 
mudanças regulares nas categorias que as crianças usam quando 
solicitadas a se descreverem.  

James (1952) 
Tamayo (1981) 

Qualificam como uma organização hierárquica, multidimensional e 
adaptável. Alguns autores demarcam o autoconceito como um 
fenômeno fundamentalmente social, na medida em que o indivíduo 
descobre-se, estrutura-se e reconhece-se através do outro  

Kotler (2000) Em paralelo à personalidade, encontra-se ainda, a auto-imagem do 
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indivíduo que é a forma como o indivíduo se vê (auto-imagem 
real), como ele gostaria de se ver (auto-imagem ideal) e como ele 
pensa que os outros o vêem (auto-imagem conforme os outros). O 
desenvolvimento de marcas que vão de encontro à auto-imagem é 
muito importante para se alcançar êxito na conquista do mercado 
alvo.  

Mowen; Minor (2003) O autoconceito representa a totalidade dos pensamentos e 
sentimentos da pessoa consigo mesma, isto é, seria como se a 
pessoa virasse ao contrário e avaliasse de maneira objetivo quem e 
o que ela é. Segundo os autores, devido ao fato de as pessoas terem 
necessidade de se comportar de modo coerente com seu conceito 
do eu, a percepção de si mesmas faz parte da base da 
personalidade. Agindo de maneira coerente com seu conceito do 
eu, os consumidores são capazes de manter sua auto-estima e 
adquirir previsibilidade na interação com outras pessoas. 

Mussen et al (1998) O desenvolvimento do autoconceito pode ser descrito de acordo 
com a faixa etária e de acordo com a verbalização das crianças, até 
sete anos, definem a si próprias em termos físicos e observacionais. 
Quando atingem a meninice, as descrições do eu passam 
gradualmente para formas mais abstratas. Assim, as descrições 
passam então de características físicas para psicológicas. São feitas 
distinções entre mente e corpo, entre o eu subjetivo e os eventos 
externos. 

Santana (2003) O autoconceito é classificado por diversos autores clássicos da 
Psicologia como a maneira que o indivíduo se determina, incluindo 
aspectos físicos, psíquicos, sociais, materiais e espirituais. [...] o 
autoconceito é um elemento da nossa personalidade que 
influenciará nossas percepções perante os objetos, pessoas e nossas 
relações, e que este é de fundamental importância para a formação 
de um indivíduo seguro, capaz, feliz e vitorioso. 

Sirgy (1982) O autoconceito tem sido tratado de diferentes perspectivas, sendo 
usualmente multidimensional, tanto do ponto de vista da teoria 
psicanalítica, como da teoria behaviorista ou da teoria das 
organizações. 

Souza (2001) O auto conceito é uma dinâmica que o ser humano adquire e 
desenvolve na medida em que desenvolve sua percepção e 
compreensão de seus valores pessoais e sociais. Além de suas 
aptidões e características de personalidade, o ambiente familiar 
composto por pessoas significativas, modelos para estruturação 
equilibrada da identidade do indivíduo, e o contexto social, são 
fatores considerados construtores ou destrutivos do autoconceito  

Tamayo (1981) As dimensões do autoconceito são organizadas e hierarquizadas 
formando uma unidade em que há integração e coerência entre os 
elementos que são adaptáveis e reguláveis pelo dinamismo 
individual, pelo contexto situacional, cultural, ambiental e pelo 
relacionamento familiar e social.  

Tamayo (2002) O autoconceito é definido como uma estrutura cognitiva que 
organiza as experiências passadas do indivíduo, reais ou 
imaginárias, controla o processo informativo relacionado consigo 
mesmo e exerce uma função de autorregulação. A autora faz uma 
revisão da literatura os principais autores e identificando aspectos 
essenciais do autoconceito, dentre os quais estão: organização 
hierárquica, multidimensionalidade, dinamismo e desenvolvimento 
a partir da interação social com outros significativos.  O 
autoconceito não se mantém necessariamente estável diante do 
passar do tempo e aos diferentes acontecimentos presentes na vida 
do indivíduo, pois sua natureza é dinâmica, modificando-se em 
função das experiências do sujeito, assim como influenciando-as. 

Tamayo (2002) O autoconceito consiste em um conjunto de atitudes e crenças 
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interrelacionadas que um indivíduo tem a respeito de si próprio, 
sendo que estas crenças, produto de sua interação social, são 
organizadas hierárquica e sistematicamente, formando uma 
estrutura na qual alguns aspectos são mais resistentes à mudança do 
que outros e onde uma mudança em qualquer um dos aspectos pode 
levar a mudanças em outros.  

Fonte: Autores. 
 

Em síntese, no processo de construção da identidade, podem ser contados, portanto, 

três tipos de elementos distintos: os perceptivos na construção da autoimagem, os conceituais 

na construção do autoconceito e os emocionais na construção da autoestima. A construção da 

autoimagem está ligada à percepção que o indivíduo tem dos demais e à projeção que faz de si 

mesmo no mundo. A autoimagem é uma representação que cada um faz de si mesmo, sendo 

que essa representação é uma mistura de reflexão e projeção. 

Para Solomon (2005),  o autoconceito se refere às crenças de uma pessoa sobre seus 

próprios atributos e como ela avalia essas qualidades. Embora o autoconceito global de alguém 

possa ser positivo, certamente há partes do ego que são avaliadas mais positivamente do que 

outras.   

O autoconceito é uma estrutura muito complexa, composto de muitos atributos, sendo 

que alguns deles são mais enfatizados quando o eu é avaliado como um todo. Os atributos do 

autoconceito podem ser descritos em dimensões como conteúdo (por exemplo, rosto atraente 

versus aptidão mental), positividade ou negatividade (ou seja, autoestima), intensidade, 

estabilidade no decorrer do tempo e precisão (isto é, o grau em que a autoavaliação 

corresponde à realidade). 

Apesar de existir uma variação nas definições de autoconceito a maioria dos autores 

concorda que: o autoconceito consiste de um conjunto de atitudes e crenças inter-relacionadas 

que um indivíduo tem a respeito de si próprio. Essas crenças são um produto de interação 

social, estão organizadas hierárquica e sistematicamente, de forma que os componentes mais 

centrais da estrutura são mais resistentes à mudança, mas dada a natureza do sistema, a 

mudança em um aspecto pode levar a mudanças em outros aspectos.  

A manutenção e o aprimoramento do autoconceito constituem uma força motivadora 

para muito comportamento social (PELISSARI, 2006). 

Bee (apud SANTANA, 2003) observa que o autoconceito será mais positivo tanto 

quanto mais positivas forem as experiências da pessoa. Relata que o autoconceito determina 

quais experiências serão vivenciadas, como um filtro, que influencia escolhas e molda as 

repostas que serão dadas para as outras pessoas.  
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O  autoconceito é um constructo complexo, cujas funções e qualidades são as 

seguintes: 

• estrutura: rígido ou flexível; congruente ou incongruente, simples ou complexo, amplo ou 

restrito; 

• funções: autoavaliações podem prever o êxito ou frustração, podem servir a várias funções 

vitais, podem determinar a internalidade ou externalidade no controle do comportamento e 

• qualidades: a auto-observação significando a autoaprovação ou desaprovação, se favorável 

ou desfavorável, a autoaceitação ou rejeição (PELISSARI, 2006). 

A formação do autoconceito ocorre por meio da internalização do indivíduo, da forma 

como as outras pessoas o percebem e o avaliam. Assim, a percepção que o indivíduo tem de si 

forma-se a partir das representações dos outros, que funcionam como um espelho que reflete 

uma imagem a partir da qual o indivíduo se descobre, se estrutura e se reconhece. Essa relação 

ocorre durante a interação social por intermédio de comunicação, isto é, olhares, sentimentos, 

percepções e expectativas (TAMAYO, 2002). 

O autoconceito revela se o indivíduo está ou não satisfeito consigo mesmo. Essa 

satisfação ou insatisfação com sua própria pessoa influenciará suas relações com as demais nas 

organizações nas quais convive (escola, família, trabalho).  

Os consumidores preferem produtos com imagens congruentes à sua autoimagem, 

porque acreditam que a sua aparência física e posses afetam o seu eu. O aspecto simbólico, 

além do funcional, proporciona aos produtos de identidade que vai ser avaliada pelos 

consumidores como congruente, ou não, com a sua própria imagem (LANDON, 1974). 

O eu não é desenvolvido a partir de processo pessoal ou individual, mas envolve todo o 

processo da experiência social. Na aferição das reações dos outros, o indivíduo desenvolve a 

sua própria autopercepção. Ele se percebe como acredita que é percebido. Os produtos como 

símbolos servem ao indivíduo para trazer significados que causem reações desejadas em outros 

indivíduos. O eu do indivíduo, assim sendo, seria determinado amplamente pela projeção de 

como os outros o veem. Sirgy (1982) afirma que os consumidores não conseguem distinguir 

entre os seus próprios sentimentos sobre o produto e as suas crenças sobre como são vistos 

pelos outros.  

O levantamento bibliográfico realizado por Spinola (1995) revela que alguns 

pesquisadores definiram o autoconceito como um construto unidimensional e outros 

consideram  o autoconceito em duas ou mais dimensões. Quanto à  multidimensionalidade, o 
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autoconceito é composto de atividades interpretativas resultantes de um complexo processo 

baseado em oito categorias:  

1. Características atributivas: sexo, idade, nome, nacionalidade, etnia, religião;  

2. Papéis e pertinência a grupos: familiares (casado, filho, pai), ocupacionais (estudante, 

professor), filiações políticas, status social, cidadania; 

3. Identicações abstratas: reconhecimento (ninguém, alguém), categoria abstrata ou universal 

(eleitor, adolescente), ligação a um sistema teórico, ideológico, religioso ou político; 

4. Interesses e atividades: inclinações e preferências (adorar algo), preocupações intelectuais, 

atividades artísticas e outras atividades; 

5. Referências materiais: corpo próprio e posses materiais; 

6. Os quatro sentidos sistêmicos do "eu": sentido de competência, autodeterminação (planos, 

esforços e objetivos), sentido de unidade (continuidade e harmonia), sentido de valor moral, 

7. Características pessoais maneira de agir (amistoso, afável, caloroso, quieto), pensar e sentir 

(feliz, mal, deprimido, curioso, calmo, objetivo, sonhador) e 

8. Significações externas: julgamentos atribuídos aos outros, referências situacionais(faminto, 

exausto, aborrecido), respostas não codificadas (imaginação,fuga ou defeito). 

Para alguns autores, o autoconceito foi dividido em: autoconceito real, autoconceito 

ideal, autoconceito social e autoconceito situacional. Willian James, no século XIX, já  

diferenciava o Self social potencial do Self presente e imediato e do Self do passado e definiu o 

autoconceito como consistindo de quaisquer visões do indivíduo pertencentes a si próprio. 

Incluiu, ainda, um Self material e um Self espiritual (SPINOLA, 1995). Para William James 

(1952), o autoconceito engloba três facetas: autoconceito material, social e espiritual. 

Tamayo (1981) ampliou a concepção de James (1952), tratando o autoconceito a partir 

de quatro dimensões: 

• Self pessoal: refere-se à percepção que o indivíduo tem de si, como se percebe, tendo em 

vista as características psicológicas que a ele são atribuídas. O self pessoal é constituído por 

duas subestruturas: a segurança pessoal e o autocontrole. A segurança pessoal diz respeito 

às percepções e sentimentos de permanência e confiança de si mesmo, enquanto que o 

autocontrole é formado pelas percepções de como o indivíduo disciplina suas atividades, 

suas relações e sua interação com o meio. O autoconceito material, conforme James (1952), 

corresponde aos objetos que a pessoa possui, bem como seu corpo e sua família. Esta ideia 

é defendida também por Baron e Byrne (1998), opondo-se à concepção de Tamayo (1981), 
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o qual não aborda a posse de objetos e da família, enfocando-se no corpo vivido pela 

pessoa, que pode ser distinto do corpo anátomo-fisiológico. 

• Self somático: a aparência física e a qualidade estética do corpo são elementos 

fundamentais do Self somático, o qual consiste nas percepções que o indivíduo tem do seu 

corpo e de como é percebido pelos outros. O autoconceito social refere-se aos papéis pelos 

quais o indivíduo é reconhecido pelos demais. 

• Self social: Tamayo (1981) denomina Self social, estrutura resultante das interações do 

indivíduo com o outro a partir da capacidade de abrir-se para os relacionamentos sociais, 

visando ao reconhecimento e à complementaridade de si e do outro. Duas subestruturas 

compõem o Self social: a atitude social e a receptividade social. A atitude social diz respeito 

às percepções dos padrões de reação que o indivíduo usa no seu relacionamento com os 

demais e com a sociedade em geral. Já a receptividade social compreende as percepções da 

predisposição social do indivíduo, das suas tendências de relacionamento interpessoal, da 

sua abertura para com os demais e de sua capacidade de comunicação. 

• Self ético moral: por fim, Tamayo (1981) fundamenta a constituição do Self ético-moral na 

autoavaliação da pessoa a partir das percepções provenientes dos outros e das crenças sobre 

o que é bom ou mau. A imagem da sua dignidade moral é fornecida pela avaliação das 

atitudes e comportamentos pessoais de acordo com seus padrões éticos e morais. De 

maneira similar, James (1952) reconhece essa dimensão como o autoconceito espiritual, 

compreendendo os aspectos subjetivos, tais como os desejos, emoções, valores e ideais. 

Para Engel, Blackwell e Minniard (2000), pode-se entender o autoconceito como sendo 

a forma baseada e fundamentada em múltiplas dimensões, de como o indivíduo se define 

dentro ou em relação ao seu modus vivendi. Como dimensões que estabeleceriam a base do 

autoconceito, tem-se: “O Eu Ideal”, ou seja, o que o homem deseja ser “O Eu Real”, 

caracterizado pela maneira como a pessoa se enxerga realmente;  “O Eu no contexto”, 

representado pela forma como o homem se vê em situações e cenários sociais distintos; “O Eu 

estendido”, isto é, como o indivíduo se relaciona ou está incorporado em objetos ou artefatos, 

que para ele assumam significativa importância. 

Para entender o autoconceito, faz-se necessário entender suas divisões básicas em 

autoconceito real, ideal e social. Segundo Sirgy (1982), o autoconceito real se refere a como as 

pessoas percebem a si próprias. O autoconceito ideal refere-se a como a pessoa gostaria de ser 

percebida, e o autoconceito social refere-se a como a pessoa apresenta o seu eu para os outros.  
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Toda a pessoa tem uma autoimagem de quem ela é. Essa imagem é denominada 

autoconceito. Além disso, o autoconceito inclui uma ideia do que a pessoa é atualmente e 

também do que ela gostaria de se tornar. Esses dois conceitos são chamados, respectivamente, 

de eu real e eu ideal. Para alguns, o autoconceito refere-se a realizações intelectuais ou 

profissionais. Alguém, por exemplo, desejar ser um escritor de sucesso ou um engenheiro, ou 

um executivo financeiro de Wall Street. Para outros, o autoconceito relaciona-se ao tipo de 

vida material que eles querem (SHETH; MITTAL; NEWMANN, 2001). 

Mowen e Minor (2000) classificam os vários tipos de conceito do eu da seguinte forma: 

• Eu real. A maneira como a pessoa realmente vê a si própria. 

• Eu ideal. A maneira como a  pessoa gostaria de ver a si própria.  

• Eu social. A maneira como a pessoa acha que os outros a veem.  

• Eu social ideal. A maneira como a pessoa gostaria que os outros a vissem. 

• Eu esperado. Uma autoimagem que se situa em algum ponto entre o eu real e o eu ideal. 

• Eu situacional. O conceito do eu de uma pessoa em uma situação específica. 

• Eu estendido. O conceito do eu da pessoa incluindo a influência das posses pessoais na 

imagem de si mesma. 

• Eus possíveis. Aquilo que a pessoa gostaria de tornar-se, poderia vir a ser ou tem medo de 

vir a ser. 

• Eu vinculado. Na medida em que uma pessoa se define em termos de sua vinculação com 

outros grupos ou pessoas. 

Nesse mesmo contexto, Sirgy (1982) mostrou que reafirmação individual através do 

outro e pelo outro é um dos princípios básicos do self-concept, ou seja, os consumidores por 

meio do mecanismo de congruência se relacionam simbolicamente a seus pertences de tal 

maneira que sua análise fornece indicações de aspiração ao sucesso, à aceitação social, ao 

prestígio ou ostentação social.  

Spinola (1995) também chama atenção para o clássico trabalho de Birdwell, que 

demonstrou o embasamento para a congruência de autoconceito e imagem do produto, usando 

um questionário de diferencial semântico de 22 escalas (sofisticado/não-sofisticado e 

esportivo/social) para medir o autoconceito de indivíduos e a imagem do produto (automóveis) 

e encontrou uma congruência entre a imagem do carro de propriedade do indivíduo e a sua 

própria autoimagem. (SPINOLA, 1995) 

Há várias escolas do pensamento sobre o autoconceito. Uma delas, a teoria da interação 

simbólica, fornece a sustentação básica para a noção e o mecanismo do self-self-congruence. 
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Esta teoria reforça o entendimento de como os indivíduos consideram artigos pessoais como os 

elementos simbólicos carregados de significado, transmitindo informação sobre aqueles que os 

adquirem e usam. Isso significa que os indivíduos têm imagens de si congruentes com seus 

pertences pessoais (SPINOLA, 1995). 

Mas, segundo Spinola (1995), os pesquisadores de marketing têm geralmente limitado 

a pesquisa de autoconceito à demonstração da congruência de autoimagem e imagem do 

produto (como pessoas desejam e compram itens que casam com sua autoimagem). A 

congruência do autoconceito (self-concept) com produto ou imagem de marca tem um papel 

relevante no comportamento de consumidor e tem sido o assunto de vários estudos no contexto 

do marketing, porque representa um mecanismo básico em que os indivíduos baseiam sua 

preferência de marca. 

As pesquisas sobre autoconceito, em sua maioria, são realizadas com as faixas etárias 

mais baixas (infância e adolescência), porém, de acordo com Rolim (2005), Villa Sanches, 

Escribano (1999) e Santana (2003), o desenvolvimento do autoconceito não termina após os 

primeiros vinte anos e alguns estudos têm apresentado divisões e diferenças de percepção do 

autoconceito na vida adulta da seguinte forma: 

• 20 aos 40 - 45 anos: preocupação com o mundo exterior (vida social), 

• 40 - 45 anos aos 60 anos: centramento nos acontecimentos interiores e 

• 60 + : intensificação do processo de interiorização. 

O comportamento de consumo pode ser explicado pela necessidade de expressar 

significados mediante a posse de produtos que comunicam à sociedade como o indivíduo se 

percebe enquanto interagente com grupos sociais. Solomon (2005) considera o comportamento 

de consumo mais que comprar coisas. Esse estudo envolve como ter (ou não ter) coisas afeta a 

vida das pessoas e como as posses influenciam os sentimentos destas sobre elas mesmas e 

sobre uma em relação à outra.  

A função de possuir é criar e manter o sentido da autodefinição: ter, fazer e ser estão 

integralmente relacionados. Pessoas expressam o seu eu no consumo e veem as posses, por 

conseguinte, como parte ou extensão do eu. Sendo a moda símbolo na sua própria essência, 

parece certo afirmar que a ela se aplica perfeitamente a essa transferência de significado, 

visando à comunicação entre os integrantes de sociedades, onde tudo comunica e onde “[…] o 

vestuário é comunicação” (ECO, 1989). 

Segundo Belk (1988) e Solomon (1996), as posses comunicam algo sobre os seus 

possuidores. Isso leva à tendência de ver as posses como símbolos do eu e leva à crença que as 
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posses de alguém fazem parte do que este alguém é. O símbolo é apropriado quando reforça a 

maneira pela qual o consumidor pensa sobre si. Seu comportamento é coerente e consistente 

com a imagem do que essa pessoa acredita que é, no seu autoconceito real, ou como queira ser, 

no seu autoconceito ideal (LEVY, 1959). 

O eu do indivíduo, assim sendo, seria determinado amplamente pela projeção de como 

os outros o veem. Sirgy (1982) afirma que os consumidores não conseguem distinguir entre os 

seus próprios sentimentos sobre o produto e as suas crenças sobre como são vistos pelos 

outros. 

A dinâmica do processo de consumo está em se identificar. A lógica desse processo se 

constitui na personalização e integração que caminham em paralelo: é o milagre do sistema, do 

qual trata Baudrillard (1995). Essa integração é o processo pelo qual o indivíduo se ajusta à 

sociedade e assim se socializa (AUGRAS, 1967). 

Os objetos (que não são linguagem tal como está convencionada) comunicam: as 

roupas, o conjunto de estofado da sala, o carro, o próprio corpo significam e emitem 

mensagens sobre o indivíduo e o integram à sociedade (BAUDRILLARD, 1973). O ponto 

central é o modo pelo qual a pessoa se integra na sociedade ou se marginaliza.  

Segundo Spinola (1995), os estudos passados sobre o autoconceito mediram o 

construto com a utilização de adjetivos, os quais são também usados para descrever produtos. 

Este tipo de medição seria limitado, pois está restrito aos adjetivos que podem ser 

simultaneamente aplicados tanto para pessoas quanto para produtos. A partir disso, 

desenvolveu o autoconceito do comprador a partir da dimensão dos Selves prováveis que são 

os componentes de orientação futura do individuo. Os Selves prováveis representam ideias e 

imagens individuais que os indivíduos poderiam se tornar, o que eles gostariam de se tornar e 

o que eles temem se tornar. Estes Selves prováveis, quando se relacionam a uma deliberação de 

compra, podem evocar um Self provável mais focalizado e relevante (SPINOLA, 1995). 

Spinola (1995) critica as teorias sobre autoconceito, que revelam uma variedade de 

tipos de autoconceito (por exemplo, autoconceito ideal, autoconceito social). Tais definições 

seriam generalizações de autoconceito. Assim, o autor propõe o autoconceito situacional que 

mediria somente o significado do conceito que o indivíduo deseja que os outros tenham dele.  

Na revisão da literatura feita pelo autor, não foi encontrado o construto autoconceito 

funcional que se relacionasse especificamente à autoimagem percebida pelo consumidor em 

uma dada situação, como numa decisão de compra.  

Para Spinola (1995), os pesquisadores procuraram verificar qual seria o melhor tipo de 

Self que pudesse predizer a relação de congruência autoconceito/imagem do produto e que 
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pudesse prever a preferência e a intenção de compra. Os resultados foram conflitantes. Alguns 

autores defenderam que o autoconceito ideal seria o melhor; outros como Landon refutaram 

essa ideia. Landon mostrou que existe uma sequência de efeitos quando duas escalas de 

autoconceito são usadas. Quando o autoconceito real é medido antes do autoconceito ideal, por 

exemplo, os indivíduos tendiam a usar as medidas reais como uma base de comparação e, 

artificialmente, elevar as medidas. Outra razão possível seria que a situação ou o contexto pode 

afetar a relevância de um autoconceito sobre um outro nas mentes dos indivíduos (SPINOLA, 

1995). 

Além disso, Spinola (1995) argumenta que as muitas implicações potenciais em relação 

ao comportamento do consumidor têm sido minimamente exploradas. Quão importante é, por 

exemplo, a congruência da autoimagem e da imagem do produto no processo de compra? Em 

outras palavras, será que as pessoas somente compram os produtos quando existe essa 

congruência ou elas só processam informações sobre o produto quando acreditam existir esta 

congruência?  

Roux (2004) explica que o processo de identificação de uma pessoa com seus pares ou 

com a organização envolve mudanças no autoconceito das pessoas, que se espelham 

continuamente nos outros e no relacionamento que detêm com eles para comporem sua 

identidade. Assim, falar em mudança na visão de mundo das pessoas que compõem a 

organização implica falar na mudança da visão que essas pessoas têm de si mesmas. Uma 

variável importante a ser considerada nessa discussão diz  respeito ao fenômeno da influência 

social. As atitudes das pessoas são modificadas por uma série de mecanismos que são 

derivados da mudança de outros significantes ou de processos de persuasão dos quais as 

pessoas são alvo (RODRIGUES et al., apud ROUX, 2004). 

As pessoas influenciam outras pessoas e são por elas influenciadas, intencionalmente 

ou não. Isso pode ou não ser visualizado nas mudanças de comportamento que ocorrem nas 

pessoas, até porque mudar um comportamento (que é uma ação do sujeito) não significa mudar 

uma atitude (que é uma predisposição do sujeito) (ROUX, 2004). 

Da mesma maneira que se pode diferenciar pessoas, com base em sua maneira única de 

ser e pensar, também se pode diferenciar empresas umas das outras. Isso se dá porque tanto 

pessoas quanto empresas têm traços centrais que as caracterizam e que influenciam seu jeito de 

perceber, sentir e se comportar no meio em que estão inseridas, aos quais se dá o nome de 

identidade (ROUX, 2004). 

Estudos relacionados ao entendimento da subjetividade devem levar em consideração  

a noção histórica do indivíduo e a realização de seus projetos. Discutiu-se em tópico anterior  
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que a cultura é importante elemento para a socialização do indivíduo. Entretanto, a formação 

de uma pessoa em um meio social é voltada para diferenciá-la do meio. A subjetividade se 

desenvolve pela interiorização da cultura, mas também pela possibilidade de ir além dela. Ao 

mesmo tempo que a cultura exige que um indivíduo a reproduza, também permite que ele 

manifeste suas características pessoais, que sofrem com as ameaças constantes de adaptação 

(CROCHIK apud ROUX, 2004).   

As pessoas não são apenas parte integrante das organizações, são elas que produzem, 

que criam, que incentivam as mudanças e sofrem os efeitos das mesma. São elas que aprendem 

para que a organização aprenda, são elas que levam a empresa às suas comunidades, são elas 

que fazem com que a empresa atinja suas metas (ROUX, 2004). 

Roux (2004) enfatiza que outro aspecto da subjetividade que não pode ser desprezado é 

a expressão dos sentimentos, que é a reação de uma pessoa ao mundo que a cerca, dando 

colorido à vida. Pode-se dizer que cada pessoa é os sentimentos que tem. Os sentimentos 

“podem ser disfarçados, negados, racionalizados, mas um sentimento [...] não se retirará  

enquanto não tiver percorrido sua trajetória natural” (VISCOTT, apud ROUX, 2004). 

A autora marca a diferença entre sentimentos e emoções. Sentimentos são experiências 

eminentemente subjetivas, que o sujeito percebe em si e que podem estar atrelados a 

experiências presentes ou passadas. As emoções são as manifestações de estados como alegria, 

raiva, embaraço, que embora presentes em todas as pessoas, têm suas expressões culturalmente 

determinadas. As emoções também são situacionais, na medida em que certas expressões são 

esperadas no desempenho de determinados papéis, como o empregado que recebe um prêmio 

na empresa. 

Há um debate em curso sobre a personalidade versus a situação, focando na habilidade 

relativa da personalidade contra fatores situacionais de predizer atitudes e comportamentos: de 

um lado, alguns propõem que o comportamento é determinado primeiramente pela 

personalidade de um indivíduo e o comportamento é consistente através das situações. De 

outro lado, outros defendem que o comportamento está influenciado primeiramente pela 

natureza da situação. O comportamento é visto como a variável através das situações; os traços 

da personalidade são percebidos mais como estados provisórios do que traços permanentes. 

Alguns psicólogos têm discutido que o Self é maleável, influenciado pela personalidade 

e por fatores situacionais. Captando essa conceituação dinâmica e multidimensional do Self, 

Markus e Kunda (1986) puseram o autoconceito maleável, que congrega todas as outras 

concepções de Self. Para ilustrar,  a inteligência da pessoa pode ser um traço mais saliente da 

personalidade. Entretanto, Markus e Kunda (1986) discutem que um traço se torna acessível se 
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for ativado apenas antes de um evento, se evocado por uma experiência ou por uma memória, 

ou por uma situação social em um ponto particular a tempo. 

A identidade constitui uma tentativa de explicação do conceito de si, sendo fruto de 

uma construção psicológica. É processo em construção, definido pela intermediação constante 

das identidades assumidas e das identidades visadas (DUBAR, apud MACHADO, 2003).   

Segundo Machado (2003), a distância existente entre tais tipos de identidades é 

exatamente o espaço de conformação do eu, ou seja, da construção da identidade. É sob esse 

espaço que vão se processar as interações sociais e ocorrerá a participação dos outros na 

construção da própria identidade. A dinâmica da identidade é alimentada pela busca constante 

de unidade subjetiva por parte dos indivíduos, pois eles adotam frequentemente padrões 

comportamentais direcionados para preencher as expectativas do outro sobre sua própria 

conduta, contrariando muitas vezes sua autodeterminação. 

Machado (2003) considera que construir a própria identidade é, portanto, permanente 

desafio no sentido de encontrar o equilíbrio entre aquilo que se é e o que os outros esperam 

que o indivíduo seja.  O outro constitui o espelho social que permite ao indivíduo reconhecer-

se, avaliar-se e aprovar-se. Sob essa perspectiva, o eu não existe, a não ser em interação com 

os outros. Desse modo, embora exista em cada indivíduo um senso de individualidade, a 

construção do autoconceito é inseparável do outro; portanto as experiências de socialização 

constituem o principal referencial para formação das identidades.  

É por meio delas que os processos de identificação são deflagrados e os modelos são 

construídos no imaginário de cada um, fornecendo o suporte para o processo de internalização 

por parte daqueles que se identificam, porque a identificação “é a modelagem em pensamento, 

sentimento ou ação de um indivíduo sobre outra pessoa”. Ao viver essas experiências, o 

indivíduo busca a noção de si, da presença subjetiva, na tentativa de definir as fronteiras de si, 

de preservá-las e de reencontrá-las. Nesse sentido, a identidade é resultante de múltiplas 

identificações (MACHADO, 2003).  

Segundo Machado (2003), a identidade é ainda um fenômeno que se processa ao longo 

da vida do indivíduo, atuando como mecanismo regulador das interações sociais e da presença 

do outro na vida pessoal. O conceito de si é, portanto, uma construção mental complexa, fruto 

de uma relação dialética que considera o indivíduo igual a seus pares, mas único na sua 

existência, na sua experiência e vivência pessoal. A igualdade e a diferença permeiam a todo o 

momento as tentativas de autorrepresentação por parte dos indivíduos. Assim, uma identidade 

bem construída é aquela que delineou os limites entre a individualidade e os grupos aos quais a 
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pessoa está vinculada. O resultado é que, embora reunidos na presença física, o eu e o grupo se 

encontram separados nos processos psíquicos (MACHADO, 2003). 

 
2.7 Vaidade 

O tema vaidade foi analisado em relação a três principais tópicos: classificação do 

próprio peso, escala de obesidade e escala de atitudes socioculturais com relação à aparência.  

No contexto da sociedade contemporânea do espetáculo, regida pela sedução estética e 

das experiências sensoriais e pela lógica da moda, a vaidade se torna dominante no modo de 

vida (ABDALA, 2008). Segundo Maffesoli (2004), as importantes mudanças de valores que 

aconteceram nas sociedades, no final do século passado, obrigam algumas considerações. O 

homo politicus ou o homo economicus vai cada vez mais dar lugar, tanto para o melhor quanto 

para o pior, ao homo estheticus e estaria na capacidade emocional e afetiva a forma necessária, 

daqui por diante, para pensar o  homo estheticus. 

A vaidade faz parte da cultura da humanidade, está presente no mito de Narciso, na 

história da Branca de Neve e também nos pecados capitais da Igreja católica. Provavelmente 

pelo fato de a vaidade ser um dos pecados capitais da Igreja católica, é vista como algo 

desfavorável, podendo ser caracterizada com um vício ou arrogância depreciadora das virtudes 

morais. Usualmente, é considerada uma visão exageradamente positiva de si mesmo, 

relacionada com ostentação de beleza física, ou afirmação de autoestima, poder ou beleza, ou 

orgulho excessivo na consecução de objetivos (ABDALA, 2008). Apesar das evidências que 

demonstram a importância do tema na sociedade e no consumo, este tem sido pouco explorado 

na academia na área de comportamento do consumidor, embora seja assunto de interesse para 

a filosofia, a psicologia e a sociologia.  

Na filosofia, foi tratado por Nietzche, Shopenhauer, Rousseau, Aristóteles e Hume. A 

análise dos textos filosóficos deixa claro que a vaidade é tão antiga quanto a civilização 

humana, tratando-se de um mecanismo social que pode ser ora positivo ora negativo.  

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, segunda maior entidade de 

cirurgia plástica do mundo, o Brasil registra 1,2 mil plásticas ao dia. Foram 457 mil cirurgias 

estéticas em 1 ano e outras 172 mil reparadoras. O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking 

mundial de cirurgias plásticas, só perdendo para os Estados Unidos (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CIRURGIA PLÁSTICA, 2011). 
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O consumo de produtos e serviços motivados pelo valor simbólico tem crescido e pode 

ser expresso através do sucesso da indústria da beleza, das cirurgias plásticas, dos cosméticos e 

adornos, reforçando a importância do conceito de vaidade. 
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3 OBJETIVOS 

 
3.1  Objetivo principal  

O principal objetivo deste trabalho é analisar as relações comportamentais e atitudinais 

entre o consumo alimentar, sustentabilidade e qualidade de vida de mulheres da Classe C, 

residentes na capital de São Paulo, na ótica de intenção de comportamento no consumo, 

emoções e grau de envolvimento.  

 

3.2 Objetivos específicos  

Como objetivos específicos, podem-se considerar: 

• avaliar variáveis sociodemográficas e econômicas (sexo, idade, condições de moradia, 

naturalidade, grau de escolaridade, renda familiar, estado civil, tipo de relacionamento, tipo 

de moradia, própria alugada, com quem mora, atividade profissional, posse de celular, 

smartphone, desktop ou notebook, tablet, TV de alta resolução); 

• avaliar atitudes quanto ao consumo consciente (reciclagem de lixo, meio ambiente, 

alimentos orgânicos, tipos de embalagens consumidas, economia de água e luz, entre 

outros); 

• avaliar a relação entre conhecimento ecológico (preocupação ecológica, comportamento de 

compras e consumo); 

• avaliar atitudes quanto ao consumo alimentar (hábitos alimentares, decisão de compra, 

rituais de consumo, padrões de consumo, influência da mídia, reputação de marca, 

qualidade, confiança, ética no consumo, significados dos alimentos na vida das pessoas, 

grau de conhecimento de número de calorias ingeridas, número de refeições diárias, tipos 

de alimentos mais consumidos); 

• avaliar atitudes quanto a componentes da qualidade de vida (capacidade funcional, presente 

e limitações, vitalidade [energia e fadiga], atividades físicas, atividades de lazer, 

autoclassificação de peso, autoavaliação do corpo, grau de preocupação com o peso, 

alimentação, grau de utilização de serviços de saúde, tipos de serviços utilizados, 

autoclassificação do estado geral de saúde, atitudes com relação à automedicação, aspectos 

sociais, integração em atividades sociais e aspectos emocionais [bem-estar psicológico]); 

• identificar e analisar as relações comportamentais e atitudinais entre consumo alimentar, 

sustentabilidade e qualidade de vida e 
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• mensurar as relações comportamentais e atitudinais entre consumo alimentar, 

sustentabilidade e qualidade de vida. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 Tema  

Conforme mencionado anteriormente, o tema deste trabalho (Mulheres da Classe C: 

consumo alimentar, sustentabilidade e qualidade de vida) se enquadra no grupo de pesquisa: 

Comunicação, Culturas e Mídias Contemporâneas do Centro de Comunicação e Letras, da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sua abordagem foi desenvolvida na perspectiva da 

Comunicação e do Comportamento do Consumidor. 

 

4.2 Problema de pesquisa   

Esse trabalho pretende responder à seguinte questão: quais as relações 

comportamentais e atitudinais entre o consumo alimentar, a sustentabilidade e a 

qualidade de vida de mulheres da Classe C residentes na capital de São Paulo?  

 

4.3 Hipóteses 

Considerando o problema proposto e as variáveis nele envolvidas entre as hipóteses 

assumidas para este projeto, pode-se considerar que:  

• conforme o censo do IBGE (2010), mais de 60% da população brasileira pode ser 

considerada de baixa renda, parcela que convive com falta de recursos. Para essa 

população, a alimentação representa aproximadamente um terço das despesas. Mais de 70% 

relatam que, às vezes, a quantidade de alimentos é insuficiente;  

• o grupo baixa renda não é homogêneo, mas suas diferenças têm sido pouco discutidas 

(RANGAN et al, 2007, REIS, 2006); 

• alguns fatores sociodemográficos como renda ou número de pessoas no domicílio e outros, 

como quantidade de comida e variedade de comida podem impactar a satisfação com 

alimentação (REIS, 2006); 

• trata-se de um grupo com orçamento reduzido, frente aos riscos inerentes à escolha dos 

itens que compõem sua cesta de alimentação. A renda dessa população limita gastos 

adequados com educação, saúde, recreação e outras necessidades, fazendo com que a 

escolha da cesta de alimentos tenha peso significativo e 
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• alguns autores consideram que nesse segmento se tem observado aumento do consumo de 

alimentos de alta densidade calórica e baixo teor nutritivo em detrimento do consumo de 

frutas e verduras, o que pode causar sobrepeso e obesidade também entre as crianças. 

 

4.4 Variáveis  

Para este estudo, as variáveis independentes são os constructos consumo alimentar 

familiar, sustentabilidade e qualidade de vida que impactam a variável dependente: consumo 

das mulheres da classe C, residentes na capital de São Paulo.  

 

4.5 Metodologia 

Os métodos de pesquisa podem ser quantitativos ou qualitativos. Os métodos 

quantitativos buscam medir o fenômeno e os qualitativos buscam entender os fenômenos, não 

sendo excludentes, mas sim complementares. Malhotra (2004, p. 155) afirma que “a pesquisa 

qualitativa proporciona melhor visão e compreensão do contexto do problema, enquanto a 

pesquisa quantitativa procura quantificar os dados e aplica alguma forma da análise estatística”. 

O método quantitativo, segundo Lakatos e Marconi (2003), consiste em investigações 

de pesquisa empírica, que estejam caracterizadas pela precisão de ferramentas estatísticas, com 

a finalidade de fornecer dados para verificação de hipóteses. Nesse enfoque, são empregados 

artifícios quantitativos para a coleta sistemática de dados (são utilizadas várias técnicas de 

obtenção de informações, como entrevistas, questionários e formulários) sobre amostras e 

populações. 

Para Oliveira (1994), o método quantitativo significa quantificar nas formas de coleta de 

informações, assim como no emprego de técnicas estatísticas. Ainda de acordo com o autor, o 

método qualitativo não emprega dados estatísticos como base para o processo de análise de um 

problema. Descreve a complexidade de determinada hipótese ou problema, analisa a interação 

de certas variáveis, compreende e classifica processos dinâmicos experimentados por grupos 

sociais, apresenta contribuições no processo de mudança, criação ou formação de opiniões de 

determinado grupo e permite a interpretação das particularidades do comportamento ou atitude 

dos indivíduos.  

De forma geral, Godoy (1995, p. 58) argumenta que, apesar de ambas as pesquisas se 

preocuparem com a descoberta de novas informações ou relações, elas seguem caminhos 
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diferentes. Enquanto a pesquisa quantitativa procura medir e quantificar os resultados, 

buscando a precisão, evitando distorções na etapa de análise e interpretação dos dados, 

garantindo assim uma margem de segurança em relação às referências obtidas, a qualitativa se 

comporta de maneira diferente: 

 

A pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ou medir os eventos estudados, 
nem emprega instrumental estatístico na análise dos dados. [...] Envolve a 
obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos 
pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, procurando 
compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos 
participantes da situação em estudo (GODOY, 1995, p. 58). 

 

Para atingir os objetivos propostos, o projeto está dividido em duas partes: a primeira é 

qualitativa exploratória e a segunda quantitativa é descritiva, conforme desenvolvimentos a 

seguir. 

 

4.6 Tipos de pesquisa  

Há várias classificações para os tipos de pesquisa. Cada uma leva em consideração 

aspectos diferentes, como: natureza das variáveis pesquisadas, natureza do relacionamento 

entre as variáveis, a forma utilizada para a coleta de dados e a dimensão do tempo.  

Do ponto de vista dos objetivos, as pesquisas podem ser classificadas em três categorias 

gerais: exploratórias, descritivas e causais.  

• A pesquisa exploratória é usada quando se busca um entendimento sobre a natureza geral 

de um problema, as possíveis hipóteses e alternativas e as variáveis relevantes que precisam 

ser consideradas. A pesquisa exploratória procura conhecer as características de um 

fenômeno para procurar explicações das causas e consequências de dito fenômeno 

(RICHARDSON, 2007). 

• A pesquisa descritiva tem como propósito obter um instantâneo preciso de alguns aspectos 

do ambiente de mercado. Nessa pesquisa, frequentemente, existem hipóteses, mas quase 

sempre são especulativas. Geralmente, as relações estudadas não serão de natureza causal. 

Entretanto, elas podem ter utilidade para as previsões (BACHA; SANTOS, 2013).  

• A pesquisa causal se faz necessária para mostrar que uma variável causa ou determina o 

valor de outras variáveis, já que a pesquisa descritiva não é suficiente, ou seja, tudo que 
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pode provar é que duas variáveis estão relacionadas ou associadas. Obviamente, a evidência 

de uma relação ou associação é bastante útil. Sem ela não teríamos base sequer para inferir 

a existência de causalidade. Para ir além dessa inferência, precisamos de provas razoáveis 

por essa relação, que são fornecidas pela pesquisa causal (RICHARDSON). 

Outra classificação divide as pesquisas em três tipos, levando em conta a forma 

utilizada para coleta de dados primários: 

• levantamentos ou survey: os dados são obtidos através da comunicação com aquele que 

detém os dados, isto é, a informação é obtida através de resposta do entrevistado. O 

entrevistador efetua e anota as declarações do respondente; 

• observações: não há comunicação com o entrevistado, sendo que os dados são obtidos 

através da observação dos atos e comportamentos do entrevistado. Em algumas situações, 

os observados são filmados através de câmeras de vídeo. Essa técnica é muito utilizada 

quando se deseja analisar os roteiros percorridos por consumidores em supermercados ou 

lojas de departamento (BACHA, SANTOS, 2013) e 

• experimentos: são aqueles tipos de pesquisa realizados em laboratório, em que o 

pesquisador pode controlar ou manipular ou acompanhar as variáveis em estudo para 

estabelecer relações entre elas (BACHA, SANTOS, 2013). 

Para atender aos objetivos do estudo, propõe-se que na primeira fase qualitativa, o tipo 

de pesquisa seja exploratório, com observação e, na segunda fase quantitativa, o tipo de 

pesquisa será survey, descritivo.  

 

4.7 Técnicas de pesquisa 

As principais formas de se realizar uma pesquisa quantitativa são: entrevistas face a 

face, telefone ou correio convencional ou eletrônico. Para este projeto, forão efetuadas: 

• entrevistas pessoais gravadas em profundidade na fase qualitativa, que serão realizadas 

pelos participantes professores e alunos deste projeto e 

• entrevistas pessoais, na fase quantitativa, realizadas por empresa especializada em coleta de 

dados, conforme proposta anexada ao projeto, com objetivos de avaliar: perfil 

sociodemográfico e econômico, hábitos de consumo alimentar no âmbito familiar, hábitos 

de consumo de alimentos, atividades de lazer atividades/físicas, atitudes com relação à 

saúde, atitudes com relação à sustentabilidade, atitudes com relação à qualidade de vida.  
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4.8 Amostragem 

Há dois métodos para seleção de amostras: o método probabilístico e o não 

probabilístico. O método probabilístico é aquele em que todos os elementos da amostra têm 

uma probabilidade conhecida de serem escolhidos, isto é, a operação de amostragem é 

controlada objetivamente a fim de que todos os elementos sejam escolhidos ao acaso. A 

principal vantagem dos métodos probabilísticos se refere a fornecer erros amostrais 

mensuráveis.  

Os métodos não probabilísticos não dão aos elementos selecionados uma oportunidade 

ou probabilidade conhecida de serem incluídos na amostra. O processo de seleção é, pelo 

menos em parte, subjetivo. O investigador decide quais elementos devem ser entrevistados ou 

observados. As amostras não probabilísticas podem ser por conveniência, por julgamento e por 

quotas. Nessa pesquisa, a amostra foi por conveniência e dividida em duas fases: a primeira 

qualitativa e a segunda quantitativa, conforme descritas abaixo. 

• Na qualitativa, foram realizadas 20 entrevistas em profundidade gravadas.  

• Na quantitativa, a amostra por conveniente compreendeu 210 mulheres, de 18 a 60 anos, 

pertencentes à classe C (Critério Brasil 2010), casadas e solteiras, com e sem filhos, que 

exerçam ou não alguma atividade profissional remunerada e residentes na cidade de São 

Paulo.   

O cálculo do tamanho da amostra quantitativa é arbitrário, com objetivo de possibilitar 

cruzamentos e aplicação de técnicas de análise multivariadas, para as quais o número mínimo 

seria 150 (MALHOTRA, 2004). 

Tratando-se de amostra não probabilística, forão usados testes não-paramétricos, que 

não têm suposições de normalidade ou de homogeneidade de variância, mas as escalas devem 

ser, pelo menos, ordinais. Vale ressaltar, que nos casos a amostra não é aleatória ou 

estratificada, não há possibilidade de generalizar, ou seja, se a amostra for não probabilística, 

não poderão ser feitas inferências sobre a população, mas os resultados mostram indícios de 

como essa população em estudo se comporta.   
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4.9 Instrumentos  

Os principais instrumentos utilizados para a coleta de dados são: questionário e roteiro. 

Para este projeto, forão utilizados roteiro não estruturado para a fase qualitativa e questionário 

estruturado para a fase quantitativa.  

A escolha pode ser justificada conforme McDaniel e Gates (2003), para quem todas as 

formas de pesquisa de levantamento ou survey dependem do uso de um questionário, 

instrumento que constitui o elo comum para quase todos os métodos de coleta de dados. O 

questionário é um conjunto de perguntas destinadas a gerar dados necessários para atingir os 

objetivos de um projeto de pesquisa. O questionário proporciona padronização e uniformidade 

no processo de coleta de dados. Padroniza a colocação de palavras e a sequência das perguntas. 

Uma base válida para comparar as respostas dos entrevistados não existiria e seria 

impossível para tabular a massa de dados. O questionário, portanto, é um dispositivo de 

controle, mas também um dispositivo singular. O questionário exerce um papel crítico no 

processo de coleta de dados (McDANIEL; GATES, 2003). 

O questionário teve tempo médio de aplicação de no máximo 60 minutos, ou seja, com 

até 100 perguntas fechadas. É importante salientar que somente foram considerados válidos os 

questionários respondidos até o final (última pergunta). Foi realizado pré-teste com 10 

entrevistados para testar a lógica e a compreensão das questões.  

O questionário estruturado contém perguntas fechadas e assertivas para avaliação, 

distribuídas em grandes blocos referentes aos dados de classificação, hábitos, consumo em 

geral e alimentar, sustentabilidade e qualidade de vida, conforme objetivos específicos 

apresentados anteriormente.  

Os respondentes foram submetidos aos filtros: residência no município de São Paulo e 

classe socioeconômica C (de acordo com critério Brasil 2010). Foram apresentadas aos 

entrevistados, assertivas para avaliação, segundo a escala Likert de concordância e que 

versavam sobre atitudes frente a hábitos, consumo em geral e alimentar, sustentabilidade e 

qualidade de vida, encontrados nas seguintes fontes: 

• literatura pesquisada, abrangendo mais especificamente as funções da atitude (utilitária, 

expressiva de valor, defensiva do ego e conhecimento); 

• registros de entrevistas em profundidade, as frases de maior impacto foram aplicadas na 

escala de concordância e 
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• constructo e escalas  de acordo com Bearden e Netemeyer (2001); Unger e Kearnan (1983) 

e Morgado (2003), além de escalas validados por autores mencionados no referencial 

teórico.   

Todas as formas de pesquisa de levantamento dependem do uso de um questionário, 

instrumento que constitui o elo comum para quase todos os métodos de coleta de dados. O 

questionário é um conjunto de perguntas destinadas a gerar dados necessários para atingir os 

objetivos de um projeto de pesquisa. Trata-se de um roteiro formalizado destinado à coleta de 

informações dos entrevistados. Criar um bom questionário requer trabalho árduo e criatividade 

(McDANIEL; GATES, 2003). 

O questionário proporciona padronização e uniformidade no processo de coleta de 

dados. Padroniza a colocação de palavras e a sequência das perguntas. Uma base válida para 

comparar as respostas dos entrevistados não existiria e seria impossível tabular a massa de 

dados. O questionário, portanto, é um dispositivo de controle, mas também um dispositivo 

singular (McDANIEL; GATES, 2003). 

Para McDaniel e Gates (2003), o questionário exerce um papel crítico no processo de 

coleta de dados. Os autores acima alertam que um plano elaborado de amostragem, 

entrevistadores bem treinados, técnicas de análises estatísticas adequadas e boa editoração e 

codificação de nada valerão se o questionário for mal formulado. Um projeto inadequado pode 

levar a informações incompletas, dados imprecisos e custos maiores. O questionário e o 

entrevistador representam a linha de produção da pesquisa de marketing.  O questionário seria 

a ferramenta dos trabalhadores (entrevistadores) que cria o produto básico (respostas dos 

entrevistados) (McDANIEL; GATES, 2003). 

Segundo Parasuraman (1991), um questionário é um conjunto de questões feito para 

gerar os dados necessários para se atingir os objetivos do projeto. Embora o mesmo autor 

afirme que nem todos os projetos de pesquisa utilizam essa forma de instrumento de coleta de 

dados, o questionário é muito importante na pesquisa científica, especialmente nas ciências 

sociais. Parasuraman (1991) afirma também que construir questionários não é uma tarefa fácil 

e que aplicar tempo e esforço adequados para a construção do questionário é uma necessidade, 

um fator de diferenciação favorável.  

Na literatura, existe consenso quanto a não existir uma metodologia padrão para o 

projeto de questionários, porém existem recomendações de diversos autores com relação a essa 

importante tarefa no processo de pesquisa científica.  
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4.9.1 Tipos de perguntas 

 

4.9.1.1 Perguntas filtro 

Segundo McDaniel e Gates (2003), as perguntas filtro são perguntas usadas para fazer a 

triagem de respondentes apropriados. Perguntas de filtro mais curtas eliminam rapidamente 

pessoas não-qualificadas e permitem aos entrevistados passar imediatamente para o próximo 

respondente potencial. Perguntas de filtro mais longas, entretanto, proporcionam informações 

importantes sobre a natureza de não-usuários, não-experimentados ou pessoas desinformadas 

sobre o serviço que está sendo pesquisado. A seguir são apresentados exemplos das perguntas 

filtros (F) e das do Critério Brasil (CB). 

 

ANOTE SEM PERGUNTAR 
Masculino ENCERRE 
Feminino 2 

Fonte: Questionário desta pesquisa. 
 

P.F1  A Sra. reside na região de São Paulo? 
Sim 1 
Não    (encerre a entrevista) 2 

Fonte: Questionário desta pesquisa. 
 

CB1. Você tem em casa? Quantos(as)? 
 (RU) Não 

tem 

Tem / Quantidade CRÍTICA 
  

 1 2 3 
4 ou 

+  
1 Banheiros privativos do domicílio. Os coletivos que 

servem a mais de uma habitação NÃO devem ser 
considerados. 0 3 7 10 14  

2 Empregados domésticos considerando apenas os que 
trabalhem pelo menos cinco dias por semana 0 3 7 10 13  

3 Automóveis de passeio exclusivamente de uso 
particular 0 3 5 8 11  

4 Microcomputador. NÃO considerar calculadoras, 
agendas eletrônicas, tablets, palms, smartphones e 
outros aparelhos 0 3 6 8 11  

5 Lava-louça  0 3 6 6 6  
6 Geladeira de uma porta ou 2 portas 0 2 3 5 5  
7 Freezer independente ou parte da geladeira duplex 0 2 4 6 6  
8 Lava-roupa, excluindo tanquinho 0 2 4 6 6  
9 DVD. Inclua os aparelhos portáteis e os acoplados em 

microcomputadores. NÃO considere DVD de 
automóvel 0 1 3 4 6  

10 Micro-ondas 0 2 4 4 4  
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11 Motocicleta, considerando apenas para uso pessoal e 
de uso misto (pessoal e profissional). 0 1 3 3 3  

12 Secadora de roupa, podendo considerar máquina que 
fazem as duas funções (lavar e secar) 0 2 2 2 2  

Fonte: Questionário desta pesquisa. 

 

4.9.1.2 Perguntas de múltipla escolha fechada e semifechada 

Nos casos de múltipla escolha, os respondentes optaram por uma das alternativas, ou 

por determinado número permitido de opções. Ao elaborar perguntas de respostas múltiplas, o 

pesquisador se depara com dois aspectos essenciais: o número de alternativas oferecidas e os 

viéses de posição (GATES, 2003). 

Há várias considerações relacionadas às questões de múltipla escolha: as alternativas 

necessitam ser coletivamente exaustivas e mutuamente exclusivas, ou seja, devem cobrir todas 

as respostas possíveis e uma alternativa deve totalmente ser incompatível com todas as demais. 

Vejamos um exemplo. 
 

Q.2 - Atualmente você mora: Leia as alternativas (RM) 
Mora sozinha 1 
Mora com amigos/colegas 2 
Mora com os pais ou irmãos 3 
Mora com marido/esposa  4 
Mora com filhos 5 
Mora com outros parentes 6 

Fonte: Questionário desta pesquisa. 
 

No caso da pergunta semifechada à alternativa "Outros. Quais? ______" é de grande 

ajuda para garantir a exclusão. Para que sejam mutuamente exclusivas, cada respondente 

deverá identificar apenas uma opção que represente corretamente sua resposta, ou seja, a 

escolha de uma alternativa deve excluir todas as demais (MATTAR, 1994). 

Quanto aos viéses de posição, estes ocorrem em função da tendência de se escolher, no 

caso de palavras, as que aparecem como primeiras opções de resposta e, quando se tratar de 

números, a escolha daquele que ocupa a posição central.  No intuito de contornar esses viéses, 

pode-se alternar a sequência de apresentação das opções de resposta, durante a coleta de dados, 

através de diversas formas para o questionário, ou para os cartões (caso sejam usados para listar 

alternativas). Apesar de dificultar o processo, esse procedimento é essencial para controlar esse 

viés (MATTAR, 1994). 



 96 

Segundo Mattar (1994), são as seguintes as principais vantagens e desvantagens das 

questões de múltipla escolha: facilidade de aplicação, processo e análise; facilidade e rapidez 

no ato de responder; pouca possibilidade de erros; diferentemente das dicotômicas, trabalho 

com diversas alternativas. As desvantagens seriam: exigem muito cuidado e tempo de 

preparação para garantir que todas as opções de respostas sejam oferecidas. Se alguma 

alternativa importante não foi previamente incluída, fortes viéses podem ocorrer, mesmo 

quando esteja sendo oferecida a alternativa "Outros. Quais?", o respondente pode ser 

influenciado pelas alternativas apresentadas. 

 

4.9.1.3 Pergunta dicotômica 

As perguntas dicotômicas apresentam apenas duas opções de respostas, de caráter 

bipolar, do tipo: sim/não; concordo/não concordo; gosto/não gosto. A resposta dicotômica é 

adequada para muitas perguntas que se referem a questões de fato, bem como a problemas 

claros e a respeito dos quais existem opiniões bem cristalizadas. Segue exemplo de pergunta 

dicotômica. 
 

P.11  Normalmente suas refeições são realizadas no mesmo horário? (RU) 
Sim 1 
Não 2 

Fonte: Questionário desta pesquisa. 

 

Segundo Mattar (1994), são as seguintes as principais vantagens das questões 

dicotômicas: rapidez e facilidade de aplicação, processo e análise; facilidade e rapidez no ato 

de responder; menor risco de parcialidade do entrevistador; pouca possibilidade de erros; 

objetividade. As desvantagens são: polarização de respostas e/ou possibilidade de forçar 

respostas em relação a um leque de opiniões;  erros de medição, se o tema foi tratado de forma 

dicotômica, quando na verdade apresenta várias alternativas, por exemplo, entre a 

concordância total e discordância total.   

Dependendo de como a pergunta é feita, questões com respostas dicotômicas são 

fortemente passíveis de erros sistemáticos. 

 

 

 



 97 

4.9.1.4 Perguntas de escalas nominais, ordinais e de intervalo 

O termo escalonamento refere-se a procedimentos para tentar determinar medidas 

quantitativas de conceitos subjetivos e, às vezes, abstratos. É definido como um procedimento 

para a designação de números (ou outros símbolos) a uma propriedade do objeto, a fim de 

atribuir algumas das características dos números às propriedades em questão. Uma escala é 

uma ferramenta de mensuração (VELUDO DE OLIVEIRA, 2001). 

As escalas são unidimensionais ou multidimensionais. A escala unidimensional é 

formulada para medir apenas um atributo de um entrevistado ou objeto. Assim, pode-se criar 

uma escala para medir a sensibilidade dos consumidores ao preço (VELUDO DE OLIVEIRA, 

2001). 

A escala multidimensional reconhece que um conceito ou objeto pode ser melhor 

descrito utilizando diversas dimensões, em vez de uma só. Os conceitos de mensuração e 

escalas estão baseados em propriedades numéricas, porém, como será visto a seguir, nem todas 

as propriedades podem ser estendidas para todos os tipos de escalas. O sistema de números 

obedece a três propriedades básicas, representadas pelo quadro seguinte: 

 

Quadro 14: Propriedades dos sistemas de números 

PROPRIEDADE DOS NÚMEROS EXEMPLO 

Os números obedecem a uma ordem. 3 < 9 < 12 

O intervalo que separa um par de números adjacentes 
é o mesmo que separa outros dois pares. 

O intervalo entre 6 e 3 é o mesmo que o intervalo 
entre 9 e 6; o intervalo entre 36 e 24 é duas vezes 
o intervalo entre 12 e 6. 

A interpretação dos resultados da razão, quando um 
número é dividido em outro, indica a magnitude 
relativa dos dois números. 

6 é duas vezes maior que 3 e 12 é um terço menor 
que 36. 

Fonte: Parasuraman, A. Marketing research. New York: Addison-Wesley Publishing Co, 1991, p. 408, adaptado de VELUDO DE 
OLIVEIRA, 2001. 

 

Apesar de óbvias e invariáveis, tais propriedades devem ser analisadas com zelo no 

contexto de pesquisas e levantamentos quantitativos, porém nem sempre é possível utilizá-las 

como referência para interpretar as respostas. Parasuraman (1991) coloca que as respostas, 

quando quantificadas, devem ser analisadas dentro de um dos quatro tipos de escalas de 

mensuração - nominal, ordinal, intervalar e razão -, pois as propriedades variam de acordo com 

o tipo de escala (VELUDO DE OLIVEIRA, 2001). 
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Os dados que apresentam somente propriedades nominal e ordinal são classificados 

como dados não métricos, enquanto que dados com propriedades de intervalo e razão são 

classificados como dados métricos. A característica que diferencia esses dois tipos de dados é 

que as diferenças entre os números têm significado preciso para dados métricos e não tem para 

dados não métricos (VELUDO DE OLIVEIRA, 2001). 

Há quatro tipos básicos de escalas: escalas nominais, escalas ordinais, escalas 

intervalares e escalas razão. A seguir, são apresentados os conceitos gerais de cada uma. 

 

a) Escalas nominais 

 

Mattar (1996) define escala nominal como aquela em que os números servem apenas 

para nomear, identificar e/ou categorizar dados sobre pessoas, objetos ou fatos. Segue um 

exemplo de escala nominal: 
 

Q.3 - Qual o seu estado civil?   (RU) ESPONTÂNEO 
Casada 1 
Solteira 2 
Viúva 3 
Separada/divorciada 4 
Mora junto com alguém 5 

Fonte: Questionário desta pesquisa. 
 

A escala nominal é menos sofisticada, envolvendo a classificação de certos atributos e 

pode ser aplicada para as características da população baseadas, por exemplo, em sexo ou 

idade. A escala nominal pode ser usada para nomear, identificar e classificar variáveis, como 

marcas, cores, modelos, sexo, tipo de loja, regiões, usos, gostos, ocupação etc (VELUDO DE 

OLIVEIRA, 2001). 

Os autores Parasuraman (1991) e Mattar (1996) argumentam que a única operação 

matemática permitida com as respostas das escalas nominais é a contagem do número de 

respostas em cada categoria. Por isso, a moda é a única medida de tendência central que pode 

ser calculada. 
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b) Escalas ordinais 

 

As escalas ordinais ordenam os objetos que estão sendo estudados de acordo com 

certas características segundo um processo de comparação, além de servirem também para 

nomear, identificar e/ou categorizar pessoas, objetos ou fatos (MATTAR, 1996). 

Os valores da escala 1, 2, 3 e 4, além de determinar as categorias de resposta, também 

fornecem indicações da extensão do tempo. As escalas ordinais são usadas em pesquisa de 

marketing sempre que se deseja obter ordenamento de preferências, opiniões, atitudes e 

percepções dos consumidores (MATTAR, 1996). Na escala ordinal, os números possuem a 

propriedade de ordenar, indicando a ordem de ranking de um grupo de itens associados a 

determinadas características, mas não indica a medida das diferenças entre os rankings. Segue 

exemplo de escala ordinal: 
 

P.27 Com qual frequência a Sra. costuma consumir alimentos com uma dieta balanceada?  (RU) 
(LEIA AS ALTERNATIVAS) 

Diariamente 1 
Pelo menos uma vez por semana 2 
Pelo menos uma vez por mês 3 
Raramente 4 
Nunca 5 
Não sabe/não respondeu (ESPONTÂNEO) 6 

Fonte: Questionário desta pesquisa. 
 
 

c) Escalas de intervalo 

 

As escalas de intervalo são mais poderosas do que as escalas ordinais, porque, além de 

apresentarem todas as propriedades de uma escala ordinal, as diferenças entre valores das 

escalas de intervalo podem ser interpretadas significativamente (VELUDO DE OLIVEIRA, 

2003).  

De acordo com Mattar (1996), uma escala de intervalo é aquela em que os intervalos 

entre os números dizem a posição e quanto as pessoas, objetos ou fatos estão distantes entre si 

em relação à determinada característica. Ela permite comparar diferenças entre as medições, 

mas não permite concluir quanto à magnitude absoluta das medições (MATTAR, 1996). A 

seguir, exemplo de escala intervalar: 
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P.22   Numa semana típica, a Sra. e sua família fazem quantas refeições fora de casa? 
 1   a   2     refeições 1 
 3   a   5     refeições 2 
 6   a   9     refeições 3 
10  a 14     refeições 4 

Fonte: Questionário desta pesquisa. 
 

Alguns autores, como Parasuraman (1991), acreditam ser praticamente impossível 

verificar se os indivíduos percebem e consideram iguais as diferenças entre as categorias de 

respostas adjacentes. 

Mattar (1996) coloca que em pesquisas de marketing as escalas de intervalo são muito 

utilizadas para medir atitudes, opiniões, conscientização e preferências, nas quais a 

preocupação é estabelecer medidas relativas e não absolutas. Uma utilização muito frequente 

das escalas de intervalos é na construção de números-índices, principalmente, na economia. 

Em resumo, pode-se afirmar que na escala de intervalo os números ordenam os objetos 

tal que diferença entre os números correspondam às distâncias entre objetos na característica 

que está sendo mensurada; pode-se comparar diferenças, mas não a magnitude absoluta das 

medições (VELUDO DE OLIVEIRA, 2001).  
 
Quadro 15: Características das escalas básicas de medição 
Escala Característica Uso em marketing Estatísticas possíveis 

Nominal 
Identidade, 
definição única 
de números. 

Marcas, sexo, etnias, cores, tipos 
de lojas, regiões, uso/não uso, 
gosta/não gosta, e toda variável 
que possa associar números para 
identificação. 

Moda, percentagens, teste binomial, teste 
Qui-quadrado, McNemar, Cochran Q 

Ordinal Ordem dos 
números. 

Atitudes, preferências, opiniões, 
classes sociais, ocupações. 

Medianas, quartis, decis, percentis, teste 
Mann-Whitney, teste U, Kruskal Wallis, 
Correlação de postos. 

Intervalo Comparação de 
intervalos. 

Atitudes, opiniões, 
conscientização, preferências, 
números-índices. 

Média, intervalo, amplitude total, 
amplitude média, desvio médio, 
variância, desvio padrão, teste z, teste t, 
análise de variância, correlação de 
produto-momento. 

Razão 

Comparação de 
medidas 
absolutas, 
comparação de 
proporções. 

Idade, preço, número de 
consumidores, volume de vendas, 
renda, patrimônio. 

Todos os do item anterior e mais: média 
geométrica, média harmônica, 
coeficiente de variação. 

Fonte: Mattar 1993, p. 83, adaptado de Veludo de Oliveira, 2001. 
 
 
Quadro 16: Escalas de mensuração 
Escala Característica Exemplos típicos Medidas de média 

Nominal Identificação. Feminino/ masculino, usuário/não usuário 
e ocupação. Moda. 
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Ordinal Ordenação. Preferência de marcas e classe social. Mediana. 

Intervalo Comparação de 
intervalos. 

Escala de temperatura, atitudes em 
relação a marcas e conhecimento de 
propaganda. 

Média. 

Razão 
Comparação de 
magnitudes 
absolutas. 

Unidades vendidas, número de 
compradores e probabilidade de compra. 

Média geométrica e média 
harmônica. 

Fonte: Churchill, G. Marketing research: methodological foundations. 3a edição. The Dryden Press: Chicago. p. 244. 
 
 
Quadro 17: Escalas de classificação por itens 
Intenção de compra Qualidade Estilo Custo Intensidade da cor 

Comprará com certeza Muito boa Com estilo Muito caro Extremamente brilhante 
Provavelmente 
comprará Boa Boa Caro Bastante brilhante 

Provavelmente não 
comprará 

Nem boa 
nem ruim 

Nem boa nem 
ruim 

Nem caro 
nem barato Ligeiramente brilhante 

Definitivamente não 
comprará Regular Completamente 

sem estilo Muito barato Sem brilho 

 Ruim    

Fonte: Veludo de Oliveira, 2001. 
 
 

d) Escala de Concordância tipo LIKERT 

 

A escala de Likert consiste em uma série de afirmações que expressam uma atitude 

favorável ou desfavorável em relação ao conceito em estudo. É pedido aos entrevistados que 

expressem seu nível de aprovação ou desaprovação em relação a cada afirmação. Cada 

entrevistado recebe, então, um placar numerado para refletir até que ponto sua atitude é 

favorável ou desfavorável com relação a cada afirmação. Essas pontuações são, em seguida, 

totalizadas para medir a atitude de cada entrevistado (VELUDO DE OLIVEIRA). 

Likert criou essa escala de maneira que o pesquisador possa observar uma pontuação 

totalizada e dizer se a atitude de uma pessoa em relação a um conceito é positiva ou negativa. 

A escala de Likert se baseia na premissa de que a atitude geral se remete às crenças sobre o 

objeto da atitude, à força que mantém essas crenças e aos valores ligados ao objeto. As escalas 

de Likert, ou escala somatória, têm semelhança com as escalas de Thurstone, pois dizem 

respeito a uma série de afirmações relacionadas com o objeto pesquisado, isto é, representam 

várias assertivas sobre um assunto.  

Porém, ao contrário das escalas de Thurstone, os respondentes não apenas respondem 

se concordam ou não com as afirmações, mas também informam qual seu grau de 
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concordância ou discordância. É atribuído um número a cada resposta, que reflete a direção da 

atitude do respondente em relação a cada afirmação. A somatória das pontuações obtidas para 

cada afirmação é dada pela pontuação total da atitude de cada respondente.  

Chisnall (1973) coloca que as escalas de Likert são mais populares que as escalas de 

Thurstone, porque além de serem confiáveis, são mais simples de construir e permitem obter 

informações sobre o nível dos sentimentos dos respondentes, o que dá mais liberdade a eles, 

que não precisam se restringir ao simples concordo/discordo, usado pela escala de Thurstone 

(VELUDO DE OLIVEIRA, 2001). 

No procedimento geral da escala de Likert, é usado o seguinte: são coletadas várias 

informações sobre determinado item. Esses itens são apresentados aos respondentes que 

indicam se aprovam muito, aprovam, estão indecisos, desaprovam, desaprovam muito. Para 

cada juiz é feito um score final computando suas respostas numa escala de 5 a 1, 

respectivamente. A avaliação das frases também pode ser feita segundo as seguintes divisões: 

concordo totalmente, concordo parcialmente, incerto, discordo parcialmente e concordo 

totalmente. Geralmente, os números utilizados variam de 1 a 5, ou -2, -1, 0, +1, +2. A seguir, 

exemplo de escala de concordância:  
 

P.7 A Sra. poderia me dizer o quanto concorda ou não com às frases que vou ler sobre saúde? Numa 
escala de 5 pontos em que (5) significa concorda totalmente e (1) discorda totalmente, a Sra. diria que... 

(RU)  por linha 
 

RODIZIAR AS ALTERNATIVAS  Concordo 
totalmente 

Concordo 
em parte 

Nem 
concordo 

nem 
Discordo 

Discordo 
em parte 

Discordo 
totalmente 

1 Eu me preocupo muito com minha saúde  5 4 3 2 1 
2 Faço exames com regularidade 5 4 3 2 1 
3 Estou sempre atenta aos meus sentimentos com 

relação à minha saúde  5 4 3 2 1 

4 Vou regularmente ao médico especialista 5 4 3 2 1 
5 Eu presto muita atenção como me sinto 

fisicamente durante o dia  5 4 3 2 1 

6 Quando tenho algum problema costumo me 
auto medicar 5 4 3 2 1 

Fonte: Questionário desta pesquisa. 
 

Aaker et al (1995) elaboraram um quadro síntese dos tipos de escala e suas 

propriedades que se encontra a seguir. 
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Quadro 18: Tipos de escalas e suas propriedades 

Tipo de escala de 
mensuração 

Tipos de escalas 
de atitudes 

Regras para 
atribuição de 
números 

Aplicação típica Estatística/testes 
estatísticos 

Nominal  
Escalas 
dicotômicas sim ou 
não 

Os objetos são 
idênticos ou 
diferentes 

Classificação por 
sexo, área 
geográfica, classe 
social 

Percentagens, 
moda, qui-
quadrado  

Ordinal ou 
classificação por 
ordem  

Comparativa, 
classificação por 
ordem, categorias 
itemizadas 
comparação em 
pares  

Os objetos são 
maiores ou 
menores  

Classificações 
(preferência, classes) 

Percentis, 
mediana, 
correlação de 
ordem 
classificatória, 
Anova de 
Friedman 

Intervalares 

Likert, Thrustone, 
Stapel, associativa, 
diferencial 
semântico  

Os intervalos 
entre os pontos 
adjacentes são 
iguais 

Números índices, 
escala de 
temperatura, 
medidas de atitudes 

Média, desvio 
padrão, correlação 
produto momento, 
testes, Anova, 
regressão, análise 
fatorial.  

Razão  
Escalas específicas 
com instruções 
especiais 

Existe um zero 
significativo, 
logo a 
comparação 
entre magnitudes 
absolutas é 
possível.  

Vendas, receitas, 
unidades produzidas, 
custos,   

Média  geométrica 
e harmônica, 
coeficiente de 
variação. 

Fonte: Aaker et al, 1995. 
 

O questionário aplicado nesta pesquisa foi composto por 75 perguntas fechadas ou 

semifechadas, das quais 8 eram filtros, 14 escalas intervalares de concordância Likert, 14 

nominal de escala dicotômicas (sim/não) e 39 ordinal ou de classificação por ordem, sobre os 

temas que são descritos no quadro 16. 
 

Quadro 19: Descrição do questionário 

Pergunta Tema 

F1,F2,F3,F4, 
 
 

CB1,CB2,CB3,CB4 

Perguntas Filtro (F) correspondência com características 
pessoais (sexo, residência em SP, faixa etária, tipo de 

trabalho, tempo de trabalho, grau de instrução) 
CB - Critério Brasil (2010) 

Q1,Q2,Q3,Q4 Ocupação, mora com quem, estado civil, número de filhos 
1 Sustentabilidade 

2,3,4,5,6,7,8 Qualidade de Vida 
9 Autoconceito e vaidade 

10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 Consumo alimentar 
24,25,26,27,28 Atividade Física, Peso 

29,30,31,32,33,34,35,36 Mídia 
37,38,39 Celular 

40,41,42,43,44,45,46 Computador/internet 
47,48,49 Redes sociais 

50 Tecnologias 
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51,52,53,54,55,56,57 Endividamento 
60,61 Moradia 
62,63 Situação afetiva 

68 Renda 
69 Naturalidade 

 

4.10 Estágios do processo de pesquisa de campo 

De acordo com Rea e Parker (2000), para se realizar qualquer dos três tipos de pesquisa 

de forma rigorosa e sem manipulações, é importante seguir alguns procedimentos específicos e 

aplicá-los sistematicamente. Embora os estágios sejam apresentados como passos distintos, na 

verdade, existe uma grande dose de superposição à medida que o processo de pesquisa é 

implantado.  

A seguir são mostrados esses estágios: Estágio 1 - Identificação do foco de estudo e do 

método de pesquisa; Estágio 2 - Determinação do cronograma da pesquisa e de seu orçamento; 

Estágio 3 - Estabelecimento da base de informações; Estágio 4 - Determinação da composição 

da base de amostragem; Estágio 5 - Determinação do tamanho e dos procedimentos de seleção 

da amostra; Estágio 6 - Criação do instrumento de pesquisa; Estágio 7 - Pré-teste do 

instrumento de pesquisa; Estágio 8 - Seleção e treinamento de entrevistadores (REA; 

PARKER, 2000). 

 

Relatório de trabalho de Campo 

 

Os trabalhos de campo foram realizados pela empresa IPSOS.  

 

4.11 Análise dos dados 

 

Uma vez manipulados os dados e obtidos os resultados, o passo seguinte é a análise e 

interpretação dos mesmos, constituindo-se no núcleo central da pesquisa. A análise é a tentativa 

de evidenciar as relações existentes entre o fenômeno estudado e outros fatores. O pesquisador 

entra em maiores detalhes sobre os dados decorrentes do trabalho estatístico a fim de conseguir 

respostas às suas indagações. A interpretação é a atividade intelectual que busca um significado 
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mais amplo às respostas, vinculando-as a outros conhecimentos (LAKATOS, MARCONI, 

2003). 

Na fase qualitativa, os dados foram analisados descritivamente, com uso de análise de 

conteúdo.  

 

Em suma, o estudo dos símbolos e das características da comunicação é básico 
para compreender o homem, sua história, seu pensamento, sua arte e suas 
instituições. Portanto, a análise de conteúdo é um tema central para todas as 
ciências humanas e com o transcurso do tempo tem-se transformado em um 
instrumento importante para o estudo da interação entre os indivíduos 
(RICHARDSON, 2007, p. 222). 

 

Oliveira (1997) considera que, além da coleta, registro e análise dos fatos, o método 

científico enfatiza a importância de se encontrar relações entre os fatos e o cuidado nas 

conclusões.  

Na fase quantitativa, foram usadas técnicas uni e multivariadas, como fatorial, cluster e 

quando possível equações estruturais. 

Quanto à análise de Cluster, trata-se segundo Malhotra (2001) e Hair Jr. (2006), de uma 

abordagem típica na análise da segmentação, através da qual se pode selecionar uma variável 

dependente e estudar seu relacionamento com variáveis explicativas (independentes). 

A análise fatorial é uma técnica multivariada que visa a identificar um número 

relativamente pequeno de fatores que podem ser usados para representar relações entre muitas 

variáveis que estão interrelacionadas. É uma técnica que permite identificar e nomear fatores 

não observáveis diretamente, com base em variáveis conhecidas.  

Alguns conceitos das ciências humanas são controversos, sendo frequentemente 

chamados de variáveis latentes porque não podem ser observados de forma direta. Embora as 

variáveis latentes não sejam observadas diretamente, seus efeitos podem aparecer em variáveis 

manifestas. A análise fatorial é um método utilizado para investigar a dependência de um 

conjunto de variáveis manifestas em relação a um número menor de variáveis latentes.  

Trata-se de uma técnica de análise estatística multivariada criada para identificar 

estruturas em conjuntos de variáveis observadas (HAIR et al., 1998), explicitando a inter-

relação entre as variáveis com o objetivo de identificar novas variáveis (fatores) e estabelecer 

dimensões. Os modos mais comuns de análise fatorial são os exames das relações entre itens ou 
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variáveis e das relações entre pessoas ou observações. Existem dois tipos de análise fatorial, 

que devem ser adequadas aos objetivos de cada estudo em que forem aplicadas (HAIR et al, 

1998). São elas:  

• análise fatorial exploratória: realizada quando pouco se sabe sobre as relações subjacentes 

entre os conjuntos de dados e  

• análise fatorial confirmatória: procedimento desenvolvido para se testar hipóteses a respeito 

da estrutura de um conjunto de dados. Esse tipo de análise é útil para a construção de 

teorias. Para a facilidade de interpretação, transformou-se a matriz inicial das cargas 

fatoriais (saída da técnica) em outra matriz, através da rotação de fatores. É importante 

frisar que a rotação não afeta a qualidade de ajuste do modelo fatorial. O método utilizado 

para a rotação dos fatores foi o denominado Varimax, uma vez que o mesmo minimiza o 

número de variáveis que têm altas cargas em um fator e também simplifica a interpretação 

dos fatores (HAIR et al., 2006). Desse modo, pode-se compreender melhor as estruturas 

básicas dos dados, o que não apenas facilita sua descrição como fornece uma 

fundamentação para uma análise “mais refinada das relações de dependência”. Para 

identificar grupos dentro da população, a técnica mais comumente utilizada é a análise de 

agrupamentos, que fornece aos pesquisadores um método empírico e objetivo para realizar 

classificação (HAIR et al., 2006). 

A análise fatorial (factor analysis)  é  uma análise multivariada que se aplica à busca de 

identificação de fatores em um conjunto de medidas realizadas. Basicamente, a análise fatorial 

pode ser usada nos seguintes casos: (1) descobrir a estrutura de um conjunto de medições, (2) 

reduzir uma grande massa de dados da pesquisa em uma quantidade gerenciável, (3) auxiliar o 

pesquisador na construção de escalas, reagrupando as variáveis em fatores independentes e 

atribuindo o peso a ser usado em cada variável para ser combinado na escala e (4) identificar 

fatores não correlacionados.  

Evidentemente, argumenta Pereira (1999), que em algumas ocasiões é possível intuir 

que várias medidas podem compor um fator (ou indicador). No entanto, é preferível, em vez de 

propor subjetivamente a criação de um indicador, submeter os dados da amostra a uma análise 

fatorial que aponte objetivamente para essa agregação de medidas. A condução da análise 

fatorial exige três passos, conforme cita Mattar (1998): 

• Cálculo das correlações entre as variáveis 
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A correlação diz respeito ao grau de associação ou correspondência existente entre uma 

variável critério e uma ou mais variável-prognóstico. Todas as variáveis devem ser 

correlacionadas, duas a duas. Nos procedimentos da análise fatorial, procura-se agrupar 

as diferentes variáveis em alguns fatores específicos. Esse procedimento poderá ser 

usado para encontrar pessoas, produtos ou lojas que pertençam a diferentes grupos ou 

segmentos ou para reagrupar pessoas em grupos específicos. 

• Extração inicial de fatores 

O objetivo da extração de fatores, da matriz de correlações, é encontrar um conjunto de 

fatores que formem uma combinação linear das variáveis na matriz de correlação. A 

matriz de correlação é uma matriz de descrições dos fatores de carga para cada variável 

original. Dessa forma, se as variáveis X1, X2 e X3 são altamente correlacionadas entre 

si, elas serão combinadas para formar um fator e, assim, sucessivamente com as demais 

variáveis da matriz de correlação.  

• Rotação da matriz 

Os fatores extraídos da matriz de correlações, frequentemente, apresentam muitas 

dificuldades para serem interpretados. Para ajudar na interpretação desses fatores, a 

solução inicial deve ser girada. A rotação de uma matriz nada mais é que um artifício 

para prover maior distinção das relações encontradas. Há duas formas de procedimento 

do giro da matriz: giro ortogonal, que mantém os fatores não correlacionados, e o giro 

oblíquo, que torna os fatores correlacionados entre si. A ideia básica do giro de fatores é 

identificar alguns fatores que possuam variáveis que tenham alta correlação e outros 

com variáveis que possuam baixa correlação. 

A análise dos resultados de uma análise fatorial pode ser bastante exaustiva e complexa, 

conforme argumenta Pereira (1999). No entanto, se alguns conceitos forem adequadamente 

entendidos, podem viabilizar uma interpretação satisfatória da análise fatorial.  Esses conceitos, 

normalmente difundidos na língua inglesa, são: factor loading (a medida de correlação entre a 

função derivada e as medidas ortogonais); factor score (a medida assumida pelos objetos 

estudados na função derivada da análise); eingenvalue (a medida de quanto a variância total das 

medidas realizadas pode ser explicada pelo fator); communality (a medida de quanto da 

variância de uma variável é explicada pelos fatores derivados pela análise fatorial) e a factor 

matrix (a matriz de correlação entre as variáveis originais e os fatores encontrados), que é uma 

matriz de descrição dos factor loadings para cada variável original. 
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Antes de aplicar esses conceitos, deve-se considerar que a análise fatorial tem 

premissas, sobre a natureza dos dados, que devem ser examinadas. A primeira diz respeito à 

natureza métrica das medidas, sugerindo que o pesquisador analise a distribuição de frequência 

de suas variáveis. Para isso, pode-se utilizar o Kaiser-Meyer-Olkin Mesaure of Sampling 

Adequacy (KMO). KMO próximo a 1 indica perfeita adequação dos dados para a análise 

fatorial. Um outro teste que pode ser aplicado à análise fatorial é o Cronbach’s Alpha que mede 

a consistência ou confiabilidade de uma variável. O resultado é satisfatório para um valor 

máximo de 1. 

De acordo com Cravens (1987), uma abordagem típica na análise da segmentação é o 

uso de ferramentas de análise multivariada. Através deste tipo de análise, pode-se selecionar 

uma variável dependente e estudar seu relacionamento com variáveis explicativas 

(independentes). O autor cita como exemplo de uso da análise multivariada: distinguir 

compradores em diferentes bases de categorias, usando variáveis explicativas.  

Uma das técnicas de grande utilidade citadas por Cravens (1987) é a de cluster Analysis. 

Essa técnica permite agrupar pessoas de acordo com a similaridade das respostas dadas às 

questões relativas a preferências a produtos e serviços. As técnicas utilizadas por profissionais 

de marketing para segmentar os clientes de uma organização, hoje, são diversas.  

Segundo Ross (apud GORDON, 2001), as principais técnicas são: redes neurais, 

árvores de decisão, análise multivariada e indução de regras. Laudon (2002) acrescenta entre as 

técnicas, a lógica fuzzy, os algoritmos genéticos e os agentes inteligentes. Malhotra (2001) 

aponta a análise de conglomerados, ou cluster, como técnica importante de segmentação. Vavra 

(1993) completa com a abordagem de segmentação baseada nas categorias de RFM (Recência, 

Frequência e Valor Monetário). 

A cluster analysis é uma técnica estatística que permite ao pesquisador separar ou 

classificar objetos observados em um grupo ou em um número específico de subgrupos ou 

conglomerados (clusters) mutuamente exclusivos, de modo que os subgrupos formados, 

tenham características de grande similaridade interna e grande dissimilaridade externa. Existem 

três métodos para aplicar essa técnica: joining (tree clustering), k-means clustering e two-way 

joining, cujos objetivos são idênticos. A cluster analysis pode ser resumida nos seguintes 

procedimentos, segundo Pereira (1999): 
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• cálculo das distâncias euclidianas entre os objetos estudados no espaço multiplano de 

todas as variáveis consideradas. As principais medidas de distâncias são: (1) Euclidiana, (2) a 

Euclidiana ao quadrado, (3) City block e (4) Chebychev; 

• sequência de agrupamento por proximidade geométrica. As regras para agrupamento 

mais utilizados são o single linkage, que é o cálculo a partir do objeto mais próximo, e o 

complete linkage, que é computado pela maior distância entre dois objetos e 

• reconhecimento dos passos de agrupamento para identificação coerente de grupos 

dentro do universo de objetos estudados. 

Terminado o procedimento de análise de agrupamentos, resta a interpretação dos 

resultados. Para essa interpretação, é preciso analisar o comportamento de suas variáveis 

originais dentro dos grupos identificados.  Pode-se utilizar método k-means clustering, que é 

recomendado quando se conhece, a priori, a quantidade de subgrupos ou conglomerado, como 

ocorreu neste estudo. 

 

Quadro 20: Técnicas usadas para tratamentos dos dados 

Técnicas Objetivo 

Cálculo de coeficiente Alpha de Cronbach Testar a fidedignidade da escala de mensuração de cada 
dimensão 

Análise fatorial Encontrar os componentes para cada dimensão  

Regressão linear  Relacionar variáveis  

Distribuição de frequência  Analisar características da amostra  

Análise de cluster   Encontrar grupos homogêneos dentro de grandes grupos    

Fonte: Autores. 

 

Tratando-se de amostra não probabilística, foram usados testes não-paramétricos, que 

não têm suposições de normalidade ou de homogeneidade de variância, mas as escalas devem 

ser, pelo menos, ordinais. A amostra foi retirada de população homogênea, mas não sendo 

aleatória ou estratificada, não há possibilidade de generalizar.  

• Se as amostras forem probabilísticas, se for possível considerar as populações de origem 

normalmente distribuídas, podem ser feitos testes de significância. Será possível, portanto, 

fazer inferências sobre as populações, a partir das amostras.  
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• Se as amostras forem probabilísticas, porém desconhecidas as distribuições das populações 

de origem, são feitos testes não-paramétricos, que não são tão robustos quanto os de 

significância. Mesmo assim, poderão ser feitas inferências sobre as populações.  

• Se as amostras forem não-probabilísticas, não poderão ser feitas inferências sobre as 

populações. Nesses casos, os testes têm validade apenas “local”, isto é, algumas conclusões 

(ex: associação entre variáveis) ficam restritas às amostras usadas no estudo. Essas 

conclusões servirão apenas para sinalizar a necessidade de estudos posteriores. Exemplos 

de testes: qui-quadrado (para adequação de ajustamentos; para independência ou 

associação), mediana (para verificar se dois grupos independentes provêm de populações 

com mesma mediana), Mann-Whitney (verifica se duas amostras independentes provêm de 

populações com médias iguais). 

 

4.12 Pressuposto teórico: atitudes e intenções comportamentais 

Considerando que o objetivo principal deste estudo é analisar as relações 

comportamentais e atitudinais entre o consumo alimentar, sustentabilidade e qualidade de vida 

de mulheres da Classe C residentes na capital de São Paulo, na ótica de intenção de 

comportamento no consumo, emoções e grau de envolvimento, há vários tipos de modelos para 

explicar o comportamento do consumidor. 

Os modelos estocásticos preveem o comportamento através de probabilidades e não de 

processos causais. Os modelos descritivos supõem que a mudança de atitude leva à mudança 

comportamental, já que o consumidor tenderia a congruidade. Modelam, portanto, em parte, o 

processo comportamental, destacando-se o modelo de Howard-Sheth composto de variáveis de 

insumos (estímulos do ambiente), as variáveis hipotéticas e exógenas e as variáveis do produto 

(intenção, atitude, compreensão de marca, atenção, compra).  

Outros modelos descritivos famosos são o de Nicosia, Engel, Kollat, Blackwell. Esses 

modelos têm grande importância, porque para explicar as razões do comportamento do 

consumidor, analisando suas motivações conscientes ou inconscientes, podem conduzir à 

seleção, compra, uso de um produto ou serviço (SHETH, MITTAL NEWMAN, 2001). Kotler 

(2002) propõe uma abordagem com base em algumas perguntas: o que o mercado compra? por 

que compra? quem compra? como compra? onde compra?. 

Para explicar o comportamento do consumidor, vários autores recorrem ao modelo 
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estímulo-resposta. Nesse modelo, as estratégias e decisões que os profissionais de marketing 

utilizam com relação a preço, produto, comunicação e distribuição, somadas aos estímulos do 

meio ambiente (socioeconômicos, tecnológicos, político-legais), provocam impacto no 

cliente/consumidor, que irá reagir de acordo com suas características pessoais (culturais, 

pessoais, sociais e psicológicas), percorrendo um processo que o levará a uma decisão de 

compra.  

Resumidamente, os fatores podem ser agrupados em fatores culturais (cultura, 

subcultura e classe social), fatores sociais (grupos primários - família, amigos, vizinhos e 

colegas de trabalho e secundários - associações fraternais e profissionais, organizações 

diversas), fatores pessoais (idade e estágio de vida, ocupação, situação econômica, estilo de 

vida, personalidade e autoestima), fatores psicológicos (motivação, percepção: aprendizado: 

crenças e atitudes) (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001). 

As etapas do processo decisório de compra são: reconhecimento do problema ou da 

necessidade - percepção da diferença entre a situação desejada e a situação real suficiente para 

despertar e ativar o processo decisório -, busca de informação - a busca de informação pode ser 

dividida em busca armazenada na memória (busca interna) ou aquisição de informação 

relevante para a decisão no ambiente (busca externa) -, avaliação de alternativas pré-compra - 

avaliação de opções em termos de benefícios esperados e estreitamento da escolha para a 

alternativa preferida -, compra - aquisição da alternativa preferida ou de uma substituta 

aceitável -, experiência pós-compra - avaliação do grau em que a experiência de consumo 

produziu satisfação (KOTLER, 2002). 

Do ponto de vista de comportamento do consumidor, será dada ênfase ao tópico atitude. 

As definições mais aceitas são aquelas que as relacionam a uma avaliação de algum objeto 

específico, de forma favorável ou não (GÜRHAN-CANLI, PRIESTER, 2002).  

O termo atitude, oriundo da Psicologia Social, é usado então para se referir a um 

sentimento geral e duradouro, que pode ser positivo ou negativo, a respeito de uma pessoa, 

objeto ou assunto (MATOS, ITUASSU, 2005).  

Considera-se ainda que o conceito atitude seja composto das dimensões cognitiva, 

afetiva e comportamental (EAGLY, CHAIKEN, 1993). As atitudes estão estreitamente ligadas 

à intenção de compra, que, por sua vez, influenciam quase diretamente o comportamento do 

consumidor (MATOS, ITUASSU, 2005). 

Porém, nenhum dos dois conceitos pode ser tomado como fator determinante do 
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comportamento, pois quando outros aspectos, como hábitos ou outras questões não cognitivas, 

desempenham papel importante na decisão de compra, atitudes e intenções costumam ter sua 

relevância diminuída. De fato, nem atitudes nem intenções determinam o comportamento de 

compra, mas em geral, constituem bons indicadores de como o consumidor tende a agir quanto 

a determinado produto (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). 

Fatores como a norma subjetiva, ou seja, o quanto o indivíduo acredita que seus 

parentes e amigos apóiam a sua decisão e o grau de controle que o indivíduo exerce sobre a 

situação também influenciam a relação entre atitudes, intenções e comportamento (MATOS, 

ITUASSU, 2005).  

O conhecimento das atitudes de pessoas fornece bases para tomada de decisões 

organizacionais tanto em relação a consumidores quanto a funcionários. Apesar das inúmeras 

limitações de se associar diretamente atitudes a comportamentos, a sua compreensão pode 

indicar aspectos de grande valor para as empresas. O conceito de atitude pode ser definido 

como “a predisposição interna fundamentada em processos perceptivos, motivacionais e de 

aprendizado, organizados de uma forma relativamente estável” (GADE, 1980).  

No processo de satisfazer necessidades inerentes e adquiridas com aprendizado e 

experiência, as pessoas desenvolvem atitudes que influenciam suas escolhas de produtos e 

marcas. Chisnall (1973) complementa afirmando que a variedade e a complexidade do 

comportamento humano, motivado por várias causas, muitas das quais difíceis de identificar, 

fazem com que o estudo de consumidores seja um grande desafio.  

As atitudes das pessoas se desenvolvem de acordo com suas necessidades passadas e 

presentes. Ainda segundo Chisnall (1973), as atitudes em relação a certos produtos 

provavelmente irão mudar porque as pessoas mudam, desenvolvem-se, ganham experiência de 

vida, aceitam responsabilidades e aumentam suas necessidades.  

As atitudes em relação a alguns produtos podem ser modificadas dentro de um ciclo de 

vida de evolução do consumidor, assim produtos pouco interessantes em um determinado 

período da vida do consumidor podem passar a ser muito desejados em outro período. 

Não há evidências comprovadas da existência de um relacionamento direto entre 

atitudes e comportamentos e, por isso, é preciso ser cauteloso na tomada de decisão em assumir 

que esse relacionamento existe. Mesmo com esta ressalva, o conhecimento das atitudes dos 

consumidores ajuda a prever comportamentos para compra, prever comportamentos pós-

compra, prever aceitações ou rejeições de produtos e marcas, tomar medidas com o fim de 
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mudar atitudes desfavoráveis à empresa e aos seus produtos, avaliar conceitos de novos 

produtos e avaliar propagandas e promoção de vendas (MATTAR, 1996). O quadro a seguir 

está baseado nas características apontadas por Mattar (1996), relacionando as características 

mais pertinentes de atitudes, visando a resumir de uma forma geral, os principais aspectos deste 

conceito. 

 

Quadro 21: Características de atitudes 
Características de Atitudes 

Atitude representa uma predisposição para uma reação comportamental em relação a um produto, 
organização, pessoa, fato ou situação e não é o comportamento propriamente dito.  

Atitude é persistente no tempo. Ela pode ser mudada, mas qualquer tentativa de mudança de uma atitude 
fortemente arraigada exige grande pressão ao longo de muito tempo.  

Atitude tende a produzir comportamentos consistentes.  

A atitude pode ser expressa de forma direcional.  

A atitude possui três principais componentes: componente cognitivo – as crenças de pessoa em relação a 
produtos, organizações, pessoas, fatos ou situações; componente afetivo – sentimento das pessoas em relação 
a produtos, organizações, pessoas, fatos ou situações; e um componente comportamental – predisposição para 
uma reação comportamental em relação a um produto, organização, pessoa, fato ou situação.  
A formação de uma atitude é resultante de: crenças, reflexos condicionados, fixações, julgamentos, 
estereótipos, experiências, exposições a comunicações persuasivas, trocas de informações e experiência com 
outros indivíduos, entre outros.  

Fonte: Adaptação de Mattar, 1996. 

 

Vários estudos e pesquisas relevantes sobre o tema atitude estiveram voltados 

especificamente para a atitude de consumidores em relação a produtos ou marcas, o que explica 

o grande número de referências bibliográficas que fundamentam este capítulo terem sido 

extraídas da área de marketing, principalmente de obras voltadas para o comportamento do 

consumidor e justificam a utilização indiferenciada dos termos indivíduo e consumidor ao 

longo do texto.  

Na revisão da literatura sobre atitude, destacam-se os seguintes pontos: atitudes e suas 

funções básicas (SOLOMON, 2005), componentes das atitudes e as hierarquias (SOLOMON, 

2005), atitudes e valorização (aceitação ou rejeição) do objeto ao qual se dirigem (SOLOMON, 

2005), teorias e modelos (NEWMAN, 2001), intensidade, estrutura e aprendizado das atitudes 

(LOUDON; BITTA, 1995).  

De acordo com os autores citados, não há uma definição precisa de atitude. Apesar de 

ser um conceito importante, existem mais de 100 definições de atitude e grande confusão sobre 

como medi-la (FISHBEIN, apud MOWEN; MINOR, 2003).  
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Segundo Loudon e Bitta (1995), há quatro definições mais aceitas. A primeira se refere 

a quanto uma pessoa é positiva ou negativa, favorável ou desfavorável, a favor ou contra um 

objeto. Essa definição relaciona atitude a sentimento. O termo atitudes, oriundo da Psicologia 

Social, é usado então para referenciar um sentimento geral e duradouro, que pode ser positivo 

ou negativo, a respeito de uma pessoa, objeto ou assunto. Os sentimentos podem ser definidos 

como um estado afetivo ou uma reação. Podem ser positivos, negativos, sufocantes ou 

virtualmente inexistentes (BLACKWELL, MINIARD, ENGEL, 2005).  

Para a segunda definição, atitudes seriam predisposições a responder a um objeto de 

forma favorável ou não. Essa definição derivada de Allport (apud LOUDON BITTA, 1995) 

incorpora a noção de prontidão para responder a um objeto, assim, atitude seria predisposição 

interna, baseada em processos perceptivos, motivacionais e de aprendizado, organizados de 

forma relativamente estável (GADE, 1998). 

A terceira definição considera atitude um processo duradouro de organização 

motivacional, emocional, perceptivo com respeito a algum aspecto do mundo do indivíduo, em 

resumo uma avaliação. Para Blackwell, Miniard e Engel (2005), as atitudes representam o que 

se gosta e o que não se gosta. Por essa razão, as atitudes são algumas vezes medidas na forma 

de preferências.  

Finalmente, a quarta considera atitudes como um construto multidimensional. Atitudes 

seriam processos mentais individuais que determinam tanto as respostas atuais quanto 

potenciais de cada pessoa no mundo social. As atitudes podem ser definidas como 

predisposições aprendidas para responder a um objeto ou classes de objetos de modo favorável 

ou não segundo os valores e opiniões de cada indivíduo (FISHBEIN, STEINER, 1966).  

No processo de satisfazer necessidades inerentes e adquiridas com aprendizado e 

experiência, as pessoas desenvolvem atitudes que influenciam suas escolhas de produtos e 

marcas. As atitudes das pessoas se desenvolvem de acordo com suas necessidades passadas e 

presentes, ou seja, segundo Chisnall (2000), as atitudes poderão mudar porque as pessoas 

mudam, se desenvolvem, ganham experiência de vida, aceitam responsabilidades e aumentam 

suas necessidades.  

De acordo com Solomon (2005), as atitudes são duradouras porque tendem a persistir 

ao longo do tempo. No entanto, podem sofrer modificação dentro do ciclo de vida de evolução 

do consumidor e, assim, produtos de pouco interesse em determinado período da vida podem 

passar a ser muito desejados em outro período. 
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Concordam com essa ideia, Schiffman e Kanuk (2000), para quem as atitudes têm 

coerência com o comportamento, mas não são necessariamente permanentes, pois mudam. 

Normalmente, espera-se que o comportamento do consumidor, por exemplo, corresponda às 

suas atitudes. As atitudes podem ocorrer dentro de situações, eventos ou circunstâncias que, em 

um determinado momento, influenciam a relação entre uma atitude e o comportamento. Uma 

situação específica pode levar os consumidores a se comportar de modo aparentemente 

incoerente com as suas atitudes.  

As mudanças de atitude podem ser aprendidas e são influenciadas pelas experiências 

pessoais e pelas informações obtidas de várias fontes pessoais e impessoais. Por serem 

predisposições que se aprendem, as atitudes têm qualidade motivacional, ou seja, podem 

impelir ou afastar uma pessoa de um comportamento particular. A própria personalidade do 

consumidor afeta tanto a aceitação quanto a velocidade com que as atitudes tendem a ser 

alteradas (SCHIFFMANN, KANUK, 2000).  

Conforme Solomon (2005), a teoria funcional das atitudes foi inicialmente desenvolvida 

pelo psicólogo Daniel Katz na tentativa de explicar como as atitudes facilitam o 

comportamento social. De acordo com essa abordagem pragmática, as atitudes existem porque 

exercem alguma função para a pessoa, isto é, são determinadas pelos motivos da pessoa. As 

principais funções das atitudes como identificadas por Katz (apud SOLOMON, 2005): 

• Função utilitária: está relacionada com os princípios básicos de recompensa ou punição. 

Algumas atitudes em relação a produtos simplesmente podem ser desenvolvidas com base 

na possibilidade de tais produtos oferecerem prazer ou dor. 

• Função expressiva de valor: exprime os valores centrais do consumidor ou seu 

autoconceito. Uma pessoa forma uma atitude em relação a um produto não por causa de 

seus benefícios objetivos. As atitudes expressivas de valor são altamente relevantes para as 

análises de estilo de vida, que observam como os consumidores cultivam um núcleo de 

atividades, interesses e opiniões para expressar uma determinada identidade social. 

• Função defensiva do ego: é formada para proteger a pessoa, seja de ameaças externas ou de 

sentimentos internos, desempenhando função defensiva do ego. 

• Função de conhecimento: resulta de uma necessidade de ordem, estrutura ou significado. 

Essa necessidade está quase sempre presente quando uma pessoa encontra-se em uma 

situação ambígua ou é confrontada com um novo produto. 



 116 

Uma atitude pode servir a mais de uma função, mas em muitos casos uma 

especificamente será dominante. A identificação da função dominante que um produto 

desempenha para os consumidores, ou seja, qual benefício ele oferece, pode ajudar na 

comunicação com os consumidores (SOLOMON, 2005). 

Segundo Mattar (1996), a medição de atitudes é muito complexa. Há dois fatores que 

dificultam sua medição: as atitudes existem somente na mente das pessoas, não sendo 

diretamente observáveis; o conceito de atitude é complexo, envolve três componentes (afetivo, 

cognitivo e comportamental) e dependendo do componente que se quer medir haverá um tipo 

escala mais apropriado para sua medição.  

Convêm destacar que há vários métodos para se estudar atitudes (MATTAR, 1996), que 

foram classificados em cinco categorias principais de medidas, desenhadas a partir de:  

• Autorrelato dos indivíduos, ou seja, da declaração dos entrevistados sobre suas crenças, 

sentimentos e comportamentos em relação a um objeto ou classe de objetos, observação do 

comportamento das pessoas em relação ao objeto.  

• Reação individual ou de interpretações de um material relevante e parcialmente estruturado 

em relação ao objeto.  

• Desempenho de tarefas e de objetivos, podendo ser influenciado pela disposição em relação 

ao objeto.  

• Reações psicológicas em relação ao objeto.  

Como atitude é um construto que existe na mente do indivíduo, somente pode ser 

inferida por mensuração indireta. O método indicado na primeira categoria (autorrelato) é de 

mais simples operacionalização dentre as cinco abordagens e, por isso, é também o mais usado. 

Neste são apresentadas escalas e os respondentes escolhem as posições mais adequadas para 

refletir seus sentimentos. As principais escalas de atitudes obtidas por autorrelato são: de 

Thurstone, de diferencial semântico, Stapel, Likert, Guttman e Alpert.  

Solomon (2005) entende que a formação da atitude pode obedecer a uma hierarquia (ou 

sequenciamento), indicada a seguir, dependendo do nível de envolvimento do consumidor e das 

circunstâncias: 

• Hierarquia de Aprendizagem-Padrão: pensar antes de agir, crença, afeto comportamento, 

atitude baseada em informações cognitivas; o fator cognição é o mais relevante. 
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• Hierarquia de Baixo Envolvimento: agir antes de pensar, crença, comportamento, afeto, 

atitude baseada em comportamento. 

• Hierarquia Experiencial: resposta emotiva, atitude baseada no fator hedônico.  

Na compreensão das atitudes dos consumidores, há uma questão complexa nas 

situações de tomada de decisão, nas quais pessoas formam atitudes em relação aos objetos, que 

não o próprio produto e que podem influenciar suas seleções finais. Um fator adicional a ser 

considerado são as atitudes em relação ao ato de comprar em geral. Às vezes, as pessoas 

simplesmente são relutantes, envergonhadas ou apenas têm muita preguiça de se esforçar para 

realmente obter um produto ou serviço desejado. Também as reações dos consumidores a um 

produto são influenciadas por suas avaliações da publicidade, acima de seus sentimentos em 

relação ao próprio produto, podendo ser determinadas unicamente pela apreciação de como este 

é retratado em comunicações de marketing.  

Na formação de atitudes, Solomon (2005) aponta que nem todas as atitudes são 

desenvolvidas da mesma forma, havendo diferentes níveis de comprometimento com uma 

atitude. Assim, é importante distinguir entre tipos de atitudes. 

• Condescendência: atitude caracterizada pelo nível mais baixo de envolvimento com o 

objeto de atitude. É formada quando se procura obter recompensas ou evitar punições de 

outros. Essa atitude é muito superficial, é provável que mude quando o comportamento da 

pessoa não for mais monitorado pelos outros ou quando outra opção se tornar disponível. 

• Identificação: um processo de identificação ocorre quando atitudes são formadas a fim de 

se conformarem àquelas de outra pessoa ou grupo.   

• Internalização: em um alto nível de envolvimento com o objeto, atitudes profundamente 

enraizadas são internalizadas e se tornam parte do sistema de valores da pessoa, essas 

atitudes são muito difíceis de mudar, porque são muito importantes para o indivíduo 

(SOLOMON, 2005). 

Na formação da atitude, é necessário destacar o princípio da coerência como 

organizador, de acordo com o qual os consumidores valorizam a harmonia entre seus 

pensamentos, sentimentos e comportamentos e são motivados a manter uma uniformidade entre 

esses elementos. Abordagens teóricas, como dissonância cognitiva, harmonia entre atitudes, 

teoria da autopercepção, teoria do julgamento social e teoria do equilíbrio, destacam o papel 

vital da necessidade de coerência (SOLOMON, 2005). 
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Vários modelos relativos à atitude foram desenvolvidos, tentando especificar diferentes 

elementos que, juntos, poderiam influenciar as avaliações das pessoas sobre objetos de atitude:  

• Modelo ABC de atitudes (Affect, Behavior, Cognition). Solomon (2005) enfatiza que a 

maioria dos pesquisadores concorda que uma atitude tem três componentes: afeto, 

comportamento e cognição. O afeto refere-se ao modo como um consumidor se sente 

em relação a um objeto de atitude. O comportamento envolve as intenções da pessoa 

para fazer algo sobre um objeto de atitude, mas uma intenção nem sempre resulta em 

comportamento real. A cognição refere-se às crenças de um consumidor sobre um 

objeto de atitude. O modelo mostra as interrelações entre sentir, fazer e conhecer. 

Portanto, atitude é um conceito multifacetado que consiste em três componentes: 

cognitivo (conhecimento, crenças), afetivo (gostos, preferências) e comportamental 

(tendência à ação e intenção de compra).  

• Modelos de Atitude com Múltiplos Atributos de Fishbein. Essa categoria de modelos 

pressupõe que a atitude de um consumidor (avaliação) em relação a um objeto de 

atitude dependerá das crenças que tem sobre vários ou muitos atributos do objeto. O uso 

de um modelo de múltiplos atributos implica admitir que uma atitude em relação a um 

produto ou marca, por exemplo, pode ser prevista pela identificação dessas crenças 

específicas, e que a combinação delas origina uma medida da atitude global do 

consumidor. Pesos incorporados ao modelo refletiriam a importância relativa de um 

determinado atributo para o indivíduo, sendo que esses pesos poderiam diferenciar-se 

de uma pessoa para outra. Compõem essa categoria de modelos: 

o Modelo Fishbein, que mede três componentes da atitude: as crenças sobre o 

objeto, que são consideradas durante a avaliação, as ligações objeto-atributo, ou 

a probabilidade de que um objeto específico tenha um atributo importante e a 

avaliação de cada um dos atributos importantes. 

o Modelo Fishbein Estendido, que contém várias importantes adições ao modelo 

original e que melhoraram a capacidade dele em prever comportamento 

relevante. Algumas das agregações a esse modelo: Intenções Versus 

Comportamento, Pressão Social e Atitude em Relação à Compra. Apesar das 

melhorias introduzidas no modelo, há problemas quando mal aplicado, pois em 

muitos casos observados, o modelo foi usado de maneira diferente daquela para 

a qual foi projetado ou baseou-se em pressuposições não sustentáveis sobre o 

comportamento humano. O acompanhamento de atitudes envolve levantamentos 
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a intervalos regulares, com base em uma mesma metodologia, de modo que os 

resultados possam ser confiavelmente comparados.  

• Modelo da Ação Racionalizada que foi desenvolvido por Ajzen e Fishbein (1980, apud 

SOLOMON, 2005) para prever o desempenho de qualquer ato voluntário. O modelo 

mede intenções de comportamento e, desse modo, pressupõe que os indivíduos estejam 

ativamente pensando à frente e planejando futuros comportamentos. No conceito de 

intenção está incluída a ideia de que as pessoas têm um senso de tempo linear, isto é, 

pensam em termos de passado, presente e futuro (SOLOMON, 2005). 

Para finalizar, pode-se dizer que o conhecimento das atitudes dos consumidores ajuda a 

prever comportamentos para compra, comportamentos pós-compra, aceitações ou rejeições de 

produtos e marcas, a tomar medidas com o fim de mudar atitudes desfavoráveis à empresa e 

aos seus produtos, a avaliar conceitos de novos produtos e avaliar propagandas e promoção de 

vendas (MATTAR, 1996). 

Para Schiffman e Kanuk (2000), no contexto do comportamento do consumidor, a 

avaliação das atitudes predominantes pode ter importante mérito estratégico. Sendo resultantes 

de processos psicológicos, as atitudes não são diretamente observáveis, mas devem ser 

deduzidas a partir do que as pessoas dizem ou fazem. O objeto da atitude pode ser interpretado 

de modo amplo, no sentido de incluir conceitos específicos relacionados com o consumo ou 

com o marketing, tais como, produto, categoria de produto, marca, serviço, posses, uso do 

produto, causas ou tópicos, pessoas, propaganda, preço, meio ou varejista.  

Segundo Schiffmann e Kanuk (2000), há consenso quanto ao fato de que as atitudes são 

aprendidas, mas apesar de poderem resultar do comportamento, não são sinônimos de 

comportamento. Em vez disso, refletem uma avaliação favorável ou uma avaliação 

desfavorável do objeto da atitude e por serem predisposições que se aprendem, as atitudes têm 

uma qualidade motivacional.  

As atitudes estão estreitamente ligadas à intenção de compra, que, por sua vez, 

influenciam quase diretamente o comportamento do consumidor. Porém, nenhum dos dois 

conceitos pode ser tomado como fator determinante do comportamento, pois quando outros 

aspectos, como hábitos ou outras questões não cognitivas, desempenham papel importante na 

decisão de compra, atitudes e intenções costumam ter sua relevância diminuída. De fato, nem 

atitudes nem intenções determinam o comportamento de compra, mas em geral constituem 

bons indicadores de como o consumidor tende a agir quanto a determinado produto 
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(BLACKWELL, MINIARD, ENGEL, 2005). O conhecimento das atitudes de pessoas fornece 

bases para tomada de decisões organizacionais tanto em relação a consumidores quanto a 

funcionários. Apesar das inúmeras limitações de se associar diretamente atitudes a 

comportamentos, sua compreensão pode indicar aspectos de grande valor para as empresas.  
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

A seguir são apresentados os resultados obtidos e a sua análise 1  sobre a pesquisa 

aplicada entre abril e maio de 2015, pela empresa Ipsos Operações, com 210 mulheres, de 18 a 

60 anos, pertencentes à classe C (Critério Brasil), casadas e solteiras, com e sem filhos, que 

exerçam ou não alguma atividade profissional remunerada e residentes na cidade de São Paulo. 

Há mais detalhes sobre a feitura da pesquisa no Apêndice Relatório de campo. 

 A apresentação dos resultados e a análise dos dados divide-se em: 

1. Dados demográficos e socioeconômicos em que se apresentam os dados sobre classe social, 

idade, naturalidade, grau de escolaridade, estado civil, número de filhos, tipo de 

relacionamento, número de casamentos, renda familiar, atividade profissional, tempo no 

trabalho, condição da residência (própria ou alugada) e endividamento. 

2. Atitudes em relação ao celular, às tecnologias e aos hábitos de mídia em que se apresentam 

os dados sobre celular, computador, internet, tecnologias, rádio e TV por assinatura. 

3. Atitudes quanto à sustentabilidade e ao consumo consciente, como reciclagem de lixo, meio 

ambiente, alimentos orgânicos, tipos de embalagens consumidas, economia de água, luz, 

entre outros. 

4. Atitudes quanto ao consumo alimentar, como número de refeições diárias e fora de casa, 

consumo alimentar, grau de conhecimento de número de calorias ingeridas, tipos de 

alimentos mais consumidos, padrões de consumo, influência da mídia, significados dos 

alimentos na vida das pessoas.  

5. Atitudes quanto a componentes da qualidade de vida, como capacidade funcional, presente 

e limitações, vitalidade (energia e fadiga), atividades físicas, atividades de lazer, 

autoclassificação do peso, autoavaliação do corpo, grau de preocupação com peso, 

alimentação, grau de utilização de serviços de saúde, tipos de serviços utilizados, 

autoclassificação do estado geral de saúde, aspectos sociais, integração em atividades 

sociais e aspectos emocionais (bem-estar psicológico). 

6. Identificação, medição e análise das relações comportamentais e atitudinais entre consumo 

alimentar, sustentabilidade e qualidade de vida. 

 

                                                             
1 Os testes não paramétricos encontram-se no Apêndice. 
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5.1 Dados demográficos e socioeconômicos 

De acordo com Mowen e Minor (2003), cada indivíduo em uma população tem um 

conjunto único de necessidades, vontades e aspirações. As necessidades e as vontades 

específicas quase sempre são compartilhadas por uma grande quantidade de pessoas e é a soma 

de grandes números de consumidores individuais que compartilham certas necessidades e 

vontades que criam um segmento de mercado.  

A seguir há a análise dos dados coletados sobre o segmento de mercado mulheres da 

classe C. 

 

5.1.1 Características demográficas  

Dentre as características demográficas, destacam-se sexo, idade, renda, religião, estado 

civil, nacionalidade, grau de instrução, tamanho da família, profissão, etnia, entre outras. 

Segundo Mowen e Minor (2003), as medidas demográficas de consumidores apresentam duas 

utilizações importantes. Em primeiro lugar, podem ser usadas sozinhas ou em combinação 

para descrever várias subculturas cujos membros compartilham certos valores, necessidades, 

rituais e comportamentos. A segunda utilização das variáveis demográficas envolve descrever 

de modo distinto consumidores que estejam classificados em segmentos (MOWEN; MINOR, 

2003). Na tabela 6, apresenta-se o perfil demográfico da amostra segundo o ponto de 

concentração dos respondentes em percentual. 
 

Tabela 6: Perfil demográfico da amostra 
Características Situação % 
Sexo  Mulheres 100 

Faixa etária  18-24 
30-39 

27 
25 

Estado civil  Solteira 40 
Grau de instrução  Médio completo/Superior incompleto 55 
Número de filhos  Até dois 42 

Casou/juntou Uma vez 
Nenhuma 

52 
26 

Situação afetiva atual  Tem um parceiro fixo 66 

Naturalidade  São Paulo (capital) 
Região Nordeste 

73 
14 

Destaca-se que a amostra demograficamente se compõe de 40% de mulheres solteiras, 

relativamente jovens (18-24 - 27% - e 30-39 - 25%), tendo como grau de instrução o ensino 
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médio completo e com dois filhos (42%). A maioria se casou/juntou pelo menos uma vez, 66% 

têm um parceiro fixo e 73% são naturais de São Paulo (capital). 

 

5.1.2 Características socioeconômicas 

 Para atender a um dos elementos da pesquisa que é determinar a população que faz 

parte da classe C, a amostra foi selecionada segundo o critério Brasil (CCEB), desenvolvido 

pela ABEP - a partir de metodologia com base em tratamento estatístico - sendo considerado o 

principal instrumento utilizado pelo mercado para segmentar a população segundo seu poder 

de compra. 

Para melhor conhecer a classe C, a pesquisa subdividiu-a em C1 e C2 e a amostra dessa 

pesquisa comportou-se conforme os dados expostos:  

 
Tabela 7: Tipificação da Classe C  

 
 
 
 
 
 
 

Entretanto, o presente estudo concentra-se na compreensão das questões atinentes às 

mulheres da classe C, sendo que essa nova abordagem do critério Brasil de 2014 aplicada à 

amostra desta pesquisa não apresentou uma diferença que possa proporcionar maior 

conhecimento ou visibilidade sobre as mulheres da classe C, razão pela qual se optou por 

agrupar os dois subgrupos e utilizar apenas, genericamente, classe C. 

A maneira como os consumidores vivem pode ser diretamente influenciada por seu 

grau de instrução, renda familiar, ocupação e tipo de moradia. O nível de grau de instrução 

tende a influenciar as atividades, os interesses, as opiniões, os valores e as crenças de uma 

pessoa. A renda familiar influencia a capacidade de comprar produtos de consumo e de 

expressar outros interesses. A ocupação influencia o tipo de pessoas com as quais alguém se 

associa, bem como os tipos de produtos e serviços que são comprados para representar o papel 

profissional (MOWEN; MINOR, 2003). 

 Na seguinte tabela, foi elaborado um perfil das condições socioeconômicas obtidas 

nesta pesquisa. De modo geral, as mulheres da classe C cuidam da casa (37%), não trabalham 

(54%), a casa é própria e são saudáveis financeiramente, sendo que 85% não têm crediários e 

Classe C NA % 

C1(23 a 28 pontos) 99 47 

C2 (17 a 22 pontos) 111 53 
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47% nunca tiveram seu nome incluído no Serasa, mas a soma do “sim” e do “sim, emprestou o 

nome” supera o “não” em 6%. 

 
Tabela 8: Perfil socioeconômico da amostra 

Características Situação % 

Classe C C1 
C2 

47 
53 

Renda familiar Até 3 salários mínimos  
(De R$789,00 até R$2.364,00) 52 

Ocupação atual Dona de casa 
Profissional liberal 

37 
11 

Tempo no trabalho  Não trabalha 54 

Condição da residência  Própria  
Alugada  

74 
21 

Crediário em lojas Não  
Sim  

85 
15 

Inclusão no Serasa 
Não  
Sim  
Sim, emprestou o nome 

47 
29 
24 

 

Para a apresentação dos dados sobre as características socioeconômicas e demográficas, 

foram elaboradas dois tipos de tabelas. A primeira com os números absolutos e o percentual e 

uma segunda com o perfil de cada característica. As tabelas com os dados que foram utilizados 

para gerar os perfis podem ser consultados no apêndice. 

 

5.1.3 Apresentação dos resultados obtidos das características e seu cruzamento com os 

dados demográficos e socioeconômicos  

 

5.1.3.1 Faixa etária 

 A pirâmide etária no Brasil, ao longo do tempo, teve seu formato modificado, 

apresentando uma redução na base (de 0 a 9 anos) e um alargamento no intervalo de 10 a 34 

anos (figura 1), o que aproxima o país das formações dos países de primeiro mundo, ou seja, a 

população brasileira vive mais e com uma menor natalidade. 
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Figura 2: Gráficos das pirâmides etárias do Brasil de 1980 a 2017 

Fonte: IBGE Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/2008/piramide/piramide.shtm>. 
Acesso 20 out. 2016. 
 

Inicia-se a apresentação e análise dos resultados pela faixa etária em que se destacam as 

faixas de 18 a 24 com 27% da amostra e a de 30 a 39 com 25%, gerando para a amostra uma 

idade média de 34 anos, corroborando os dados para essas faixas conforme apresentado na 

figura 1. 

 

Tabela 9: Faixa etária 

Faixa etária NA % 

De 18 a 24 anos 57 27 
De 25 a 29 anos 38 18 
De 30 a 39 anos 53 25 
De 40 a 49 anos 35 17 
De 50 a 60 anos 27 13 
Total 210 100 

 

A tabela que traz o perfil da faixa etária, apresenta os maiores percentuais obtidos no 

cruzamento da faixa etária com as outras características demográficas e socioeconômicas, 

permitindo, assim, ter-se uma visão ampla do comportamento da amostra segundo a faixa 

etária. 

 Ao analisar-se a faixa etária, segundo a característica grau de instrução, tem-se que a 

maioria das faixas etárias concluiu o Ensino Médio. Apenas a faixa de 50 a 60 anos apresenta 

uma escolaridade menor que o médio completo. As faixas se dividem em 37% como Ensino 

Fundamental I completo e 33% como Fundamental II completo. Outra característica que 
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apresenta homogeneidade é a renda familiar. Em todas as faixas etárias, o rendimento é de 1 a 3 

salários mínimos (de R$789,00 até R$2.364,00), variando apenas o percentual de cada uma. 

 Na faixa de 18 a 24, concentram-se 72% das mulheres solteiras, sem filhos (61%), que 

nunca se casaram (58%), mas 54% tem um parceiro e 46% não têm. Quase a totalidade são da 

capital de São Paulo (84%) e é a única faixa que tem estudantes (26%). As donas de casa 

representam 32% deste grupo: 72% não trabalham, 74% moram em residência própria, 80% 

não têm nenhum crediário e 70% não têm inclusão do nome no Serasa. 

 Na faixa de 25 a 29, uma boa parte (47%) das mulheres são solteiras, 53% têm até dois 

filhos, 55% já se casaram/juntaram uma vez, a maioria tem um parceiro fixo (79%) e uma 

pequena fatia não tem (26%). Também são naturais da capital de São Paulo (83%). A ocupação 

atual divide-se em prestadoras de serviço com 29% e donas de casa (34%). 42% trabalham em 

período integral e 47% não trabalham. Uma grande parcela (76%) mora em casa própria, 100% 

não têm crediário e 53% não têm seu nome incluso no Serasa. 

 Na faixa de 30 a 39, elas já são em sua maioria casadas (64%). Quanto ao número de 

filhos, 43% tem até dois filhos e 45% tem mais de dois até cinco. 58% já se casaram/juntaram 

uma vez, 77% têm um parceiro fixo e apenas 23% não têm. São naturais da capital de São 

Paulo (75%) e a principal ocupação é ser dona de casa (36%). Apenas 28% trabalham como 

prestadoras de serviços, 51% trabalham em período integral e 41% não trabalham. 77% moram 

em casa própria e 70% não têm crediário. Entretanto, 64% tiveram seu nome no Serasa, sendo 

que 32% por reponsabilidade própria e 34% por terem emprestado o nome. 

 Na faixa de 40 a 49, 46% delas são casadas, 46% com até dois filhos e 37% com mais 

de dois até cinco. 40% já se casaram/juntaram duas vezes e 46% só uma vez. 51% são naturais 

da capital de São Paulo e 31% é da região nordeste. 26% trabalham por conta própria e 31% 

são donas de casa e 46% trabalham em período integral. A residência própria perfaz 57%, 

sendo que nesta faixa aparece a casa alugada com 37%. A questão de ter crediário se divide ao 

meio exato. 46% tiveram o nome no Serasa por emprestar o nome. 
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Tabela 10: Perfil da faixa etária  
Faixa 
etária 

Grau de 
instrução 

Renda 
familiar 

Estado 
civil 

Número de 
filhos 

Casou/ 
juntou 

Situação 
afetiva 

Naturalidade 
Ocupação 
atual 

Tempo no 
trabalho 

Condição 
da 
residência 

Crediário Inclusão no 
Serasa 

18-24 
anos  

Médio 
completo/ 
Superior 
incompleto 
56% 

1 a 3 SM 
54% 
 

solteira 
72% 

Sem filhos 
61% 

Nenhum 
58% 

Um par 
fixo 54% 
 
Não tenho 
46% 

São Paulo 
- capital 
84% 

Dona de 
casa 32% 
 
Estudante 
26% 

Não 
trabalha 
72% 

Própria 
74% 

Não 80% Não  70% 

25-29 
anos 

Médio 
completo/ 
Superior 
incompleto 
68% 

1 a 3 SM 
58% 

solteira 
47%  

Até 2 filhos 
53% 

1 vez 55% Um par 
fixo 79% 
 
Não tenho 
21% 

São Paulo 
- capital 
83% 

Prestador 
de serviço 
29% 
Dona de 
casa 34% 

Período 
integral 
42% 
Não 
trabalha 
47% 

Própria 
76% 

Não 
100% 

Não  53% 

30-39 
anos 

Médio 
completo/ 
Superior 
incompleto 
64% 

1 a 3 SM 
53% 
 

casada 
64%  

Até 2 filhos 
43% 
 
Mais de 2 até 
5 filhos 45% 

1 vez 58% Um par 
fixo  77% 
 
Não tenho 
23% 

São Paulo 
- capital 
75% 

Prestador 
de serviço 
28% 
 
Dona de 
casa 36% 

Período 
integral 
51% 
 
Não 
trabalha 
41% 

Própria 
77% 

Não 70% Sim 32% 
Sim, 
emprestou 
nome 34% 
 
Não  34% 

40-49 
anos  

Médio 
completo/ 
Superior 
incompleto 
46% 

1 a 3 SM 
46% 
 

casada 
46% 

Até 2 filhos 
40% 
Mais de 2 até 
5 filhos 37% 

1 vez 46% 
 
2 vezes 40% 

Um par 
fixo 63% 
Não tenho 
37% 

São Paulo 
- capital 
51% 
Região 
Nordeste 
31% 

Autônoma 
26% 
Dona de 
casa 31% 

Período 
integral 
46% 
 

Própria 
57% 
 
Alugada 
37% 

Sim 50% 
 
Não 50% 

Sim, 
emprestou 
nome 46% 

50-60 
anos 

Fundamental I 
completo/ 
Fundamental II 
incompleto 37% 
Fundamental II 
completo 
Médio 
incompleto 33% 

1 a 3 SM 
48% 
 

casada  
37% 
 
separada/ 
divorciada 
26% 

Até 2 filhos 
56% 

1 vez 74% Um par 
fixo 52% 
 
Não tenho 
48% 

São Paulo 
- capital 
63% 

Autônoma 
22% 
 
Dona de 
casa 59% 

Não 
trabalha 
74% 

Própria 
89% 

Não 
100% 

Sim 33% 
Sim, 
emprestou 
nome 30% 
 
Não 37% 
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 Na faixa de 50 a 60, aparece o estado civil separada ou divorciada com 25%. As 

casadas são 37%. A maioria tem até dois filhos (56%). As que se casaram/juntaram uma vez 

correspondem a 74%. Mais da metade tem um parceiro fixo (52%) e 48% não têm. 63% são 

naturais da capital de São Paulo. 59% são donas de casa e as que trabalham como autônoma 

respondem por 22%. 74% não trabalham, 89% têm casa própria, 100% não têm crediário e o 

nome no Serasa se divide em 33% por conta própria, 30% por ter emprestado o nome e 37% 

não tem. 

 

5.1.3.2 Estado civil 

Vale ressaltar que de acordo com dados do IBGE (2016), houve um incremento de 

5,1% no número de casamentos em relação a 2013. Já com os recasamentos (casamentos em 

que pelo menos um dos cônjuges era divorciado ou viúvo), houve uma redução de 86,3% em 

2004 para 76,4% em 2014. 

 Na próxima tabela, apresenta-se a distribuição da amostra segundo o estado civil. Há 

um empate técnico entre as solteiras com a 39% e as casadas com 40%, bem próximo ao que 

o IBGE vem apurando. 

 
Tabela 11: Estado civil 

Estado Civil NA % 
Casada 81 39 
Solteira 84 40 
Viúva 8 4 
Separada/divorciada 14 7 
Mora junto com alguém 23 11 
Total 210 100 

 

A tabela com perfil do estado civil, segue o mesmo modelo aplicado ao da faixa etária. 

Como no perfil anterior, a renda declarada por todos os estados civis é de 1 a 3 salários 

mínimos e a maioria possui o Ensino Médio completo, com exceção para as viúvas (38% 

possuem o Ensino Fundamental I completo e os outros 38% o Fundamental II completo). 

Segundo o estado civil casada, 42% estão na faixa de 30 a 39 anos, 48% têm até 2 

filhos, 80% se casaram/juntaram apenas uma vez e quase a totalidade tem um parceiro fixo. 

36% são donas de casa, das 41% trabalham período integral, 75% possuem casa própria e a 
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sua situação financeira é de 82% sem crediários. 44% não têm o nome incluído no Serasa e 

68% são naturais da capital de São Paulo.  

 As solteiras que correspondem a pouco menos da metade da amostra (40%) são, em 

sua grande maioria (85%), naturais da capital de São Paulo. 49% estão na faixa de 18 a 24 

anos, 48% não têm filhos, 61% nunca se casaram/juntaram, 63% não têm parceiros, 32% têm 

como ocupação ser dona de casa, 61% não trabalham fora do lar, 73% têm residência própria, 

75% não têm crediário e 62% não possuem o nome incluído no Serasa. 

 As viúvas estão na faixa etária de 50 a 60 anos. 50% tiveram até 2 filhos, 63% se  

casaram/juntaram uma vez, 100% não têm parceiro e a naturalidade se divide, mas com o 

mesmo percentual de 38% para São Paulo e outros estados da Região Sul. 50% são donas de 

casa, 63% não trabalham fora e têm residência própria. A metade tem crediário e a outra 

metade não tem. 50% tem seu nome incluído no Serasa. 

 As separadas/divorciadas, assim como as viúvas, estão na faixa de 50 a 60 anos só que 

com um percentual um pouco menor de 50%. 50% tiveram mais de dois filhos até 5 filhos, 

50% se casaram/juntaram duas vezes e 43% apenas uma vez. 71% não têm parceiro, sendo o 

mesmo percentual (71%) para a naturalidade da capital de São Paulo. 50% são donas de casa. 

50% não trabalham fora, 79% têm casa própria, 100% não têm crediário e 50% tiveram seu 

nome incluído no Serasa. 

 Por fim, as que moram junto com alguém (44%) estão na faixa de 25 a 29 anos. 44% 

tiveram até dois filhos, 65% se casaram/juntaram uma vez, 100% têm um parceiro fixo, 65% 

são naturais da capital de São Paulo, 44% são donas de casa, 57% não trabalham, 74% têm 

residência própria, 75% não têm crediário e 61% já tiveram seu nome incluído no Serasa. 
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Tabela 12: Perfil do estado civil 

Estado Civil Grau de 
Instrução 

Faixa 
etária 

Número 
de filhos 

Casou/ 
juntou 

Situação 
afetiva Naturalidade Renda 

familiar 
Ocupação 
atual  

Tempo no 
trabalho 

Condição 
da 
residência 

Crediário  Inclusão 
no Serasa 

Casada Médio 
completo/ 
Superior 
incompleto 
56% 

De 30 a 
39 anos 
42% 

Até 2 
filhos 
48% 

1 vez 80% Um 
parceiro 
fixo 99% 

São Paulo 
Capital 68% 

1 até 3 SM 
48% 

Dona de 
casa 36% 

Trabalha 
período 
integral 
41% 

Própria 
75% 

Não 82%  Não 44% 

Solteira Médio 
completo/ 
Superior 
incompleto 
55% 

18 a 24 
anos 49% 

Nenhum 
48% 

Nenhum  
61% 

Não tenho 
parceiro 
63% 

São Paulo 
Capital 85% 

1 até 3 SM 
49% 

Dona de 
casa 32% 

Não 
trabalha 
61% 

Própria 
73% 

Não 75% Não 62% 

Viúva Fundamental 
I completo/ 
Fundamental 
II incompleto 
38% 
Fundamental 
II completo/ 
Médio 
incompleto 
38% 

50 a 60 
anos 63% 

Até 2 
filhos 
50% 

1 vez  
63% 

Não tenho 
parceiro 
100% 

São Paulo 
Capital 38% 
 
Outros 
estados da 
Região Sul 
38% 

1 até 3 SM 
75% 

Dona de 
casa 50% 

Não 
trabalha 
63% 

Própria 
75% 

Sim 50% 
 
Não 50% 

Sim 50% 

Separada/ 
divorciada 

Médio 
completo/ 
Superior 
incompleto 
64% 

50 a 60 
anos 50% 

Mais de 2 
até 5 
filhos 
50% 

2 vezes 
50% 
1 vez  
43% 

Não tenho 
parceiro 
71% 

São Paulo 
Capital 71% 

1 até 3 SM 
64% 

Dona de 
casa 50% 

Não 
trabalha 
50% 

Própria 
79% 

Não 100% Sim 50% 

Mora junto 
com alguém 

Médio 
completo/ 
Superior 
incompleto 
52% 

25 a 29 
anos 44% 

Até 2 
filhos 
44% 

1 vez  
65% 

Um 
parceiro 
fixo 100% 

São Paulo 
Capital 65% 

1 até 3 SM 
65% 

Dona de 
casa 44% 

Não 
trabalha 
57% 

Própria 
74% 

Não 75% Sim 61% 
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5.1.3.3 Grau de instrução  

 Segundo dados do censo de 2010 (IBGE, 2016), a escolarização das mulheres no 

Estado de São Paulo se distribui em 5,5% sem instrução e Ensino Fundamental, 2% com 

Fundamental completo e Médio incompleto, 3,5% com Médio completo e Superior 

incompleto e 2% com Ensino Superior completo, conforme gráfico 1. 

 

Gráfico 3: Escolarização feminina no Estado de São Paulo em 2010 

 
Fonte: IBGE Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/apps/snig/v1/index.html?loc=0>. Acesso 20 out. 2016. 

 

Cabe ainda salientar que o Sistema Educacional Brasileiro é composto por:  

• Educação Infantil, destinada a crianças de 0 a 5 anos de idade, compreendendo creche e 

pré-escola;  

• Ensino Fundamental que abrange a faixa etária de 6 a 14 anos e com duração de 9 anos; 

• Ensino Médio e Médio profissionalizante que abrange a faixa etária de 15 a 17/18 anos 

com duração variável entre 3 e 4 anos e 

• Ensino Superior que compreende a Graduação e a Pós-graduação. 

 Para manter a correspondência com o antigo sistema educacional no qual o 1o. grau 

(atual Ensino Fundamental I e II) era dividido da 1ª à 4ª série e da 5ª à 8ª série, optou-se por 

segmentar o Ensino Fundamental em I e II, respectivamente. 

A distribuição da amostra com relação ao grau de instrução é a seguinte: 1% de 

analfabetos, 15% com Ensino Fundamental I completo, 27% com Ensino Fundamental II 

completo, 55% com Ensino Médio completo e 2% com Ensino Superior completo. 

Proporcionalmente, a amostra dessa pesquisa e os dados do IBGE para o Estado de São Paulo 
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apresentam o Ensino Médio completo com destaque, sendo ele o grau de instrução com 

maior percentual (55%). Para o IBGE, o segundo mais alto com 3,5%, considerando que a 

amostra desta pesquisa foi realizada apenas na capital de São Paulo. 

 

Tabela 13: Grau de instrução  

Grau de instrução NA % 

Analfabeto/Fundamental I incompleto 2 1 

Fundamental I completo/Fundamental II incompleto 31 15 

Fundamental II completo/Médio incompleto 57 27 

Médio completo/Superior incompleto 115 55 

Superior completo 5 2 
Total 210 100 

 

Por meio das que se declararam analfabetas ou com Fundamental I, vê-se que 50% 

das mulheres estão na faixa etária de 40 a 49 anos, 100% são solteiras, 50% tiveram até 2 

filhos e 50% mais de 2 até 5 filhos. 50% têm um parceiro fixo e 50% não têm. 50% são 

naturais da capital de São Paulo e 50% são da Região Nordeste. A renda declarada desse 

grupo se divide em 50% para até 1 salário mínimo e 50% para de 3 até cinco salários 

mínimos. 50% são profissionais liberais e 50% donas de casa. 50% trabalham em período 

integral e 50% não trabalham. 100% têm casa própria e para crediário resultou em 0% para 

sim e para não. Por fim, a inclusão no Serasa 50% já tiveram e 50% não tiveram seu nome 

incluído no sistema. 

 Quando lemos os que possuem Fundamental I completo/Fundamental II incompleto, 

tem-se que 32% estão na faixa etária de 50 a 60 anos. Dividem-se em 39% de solteiras e 32% 

de casadas. 56% se casaram/juntaram uma vez e 39% tiveram de 2 a 5 filhos. A situação 

afetiva se divide em 48% com parceiro fixo e 52% não têm parceiro. 61% nasceram na 

capital de São Paulo e 45% declararam sua renda entre 1 até 3 salários mínimos. 61% são 

donas de casa, 74% não trabalham, 71% têm casa própria, 75% não têm crediário, 42% nunca 

teve seu nome incluído no Serasa e 32% já tiveram por emprestarem o nome para outra 

pessoa. 

 As mulheres que possuem a escolaridade Fundamental II completo/Médio incompleto 

(32%) estão na faixa de 18 a 24 anos. 42% são casadas, 47% têm até 2 filhos, 51% se 

casaram/juntaram uma vez, 60% são naturais da capital São Paulo e 68% têm um parceiro 
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fixo. 46% declararam renda entre 1 a 3 salários mínimos. Quanto à ocupação atual, 33% são 

donas de casa e 18% prestadoras de serviços. Quanto ao tempo que passam no trabalho, 35% 

em período integral e 53% não trabalham. 68% têm casa própria, 60% não tem crediário, e 

quanto a inclusão no Serasa 39% responderam que sim e 35% que não. 

 Por meio da categoria Ensino Médio completo/Superior incompleto, lê-se que 40% 

são casadas e 40% são solteiras. 30% estão na faixa de 30 a 39 anos, 41% têm até dois filhos, 

56% se casaram/juntaram uma vez e 68% têm um parceiro fixo. 83% são naturais de São 

Paulo e 57% têm renda entre 1 a 3 salários mínimos. Quanto à ocupação atual, 31% são 

donas de casas e 24% são prestadoras de serviços. 50% não trabalham e 37% trabalham 

período integral. 77% têm casa própria, 82% não têm crediário e 54% nunca deve a inclusão 

de seu nome no Serasa. 

 Por fim, por meio da categoria Superior completo, observa-se que 40% estão na faixa 

etária de 18 a 24 anos. 40% são solteiras, 60% têm até 2 filhos, 60% não se casaram ou 

juntaram e 100% têm um parceiro fixo. 100% são naturais da capital de São Paulo e 80% 

possuem renda entre 1 a 3 salários mínimos. Quanto à ocupação, 40% são profissionais 

liberais/autônomas e 40% são donas de casa. 40% não trabalham e 60% trabalham período 

integral. 100% têm casa própria, 100% não têm crediário, mas 60% já tiveram seu nome 

incluído no Serasa e 40% não tiveram. 
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Tabela 14: Perfil do grau de instrução  
Grau de 
Instrução 

Faixa 
etária 

Estado 
civil 

Número 
de filhos 

Casou/ 
juntou 

Situação 
afetiva 

Naturalidade Renda 
familiar 

Ocupação atual Tempo no 
trabalho 

Condição 
da 
residência 

Crediário  Inclusão no 
Serasa 

Analfabeta/ 
Fundamental I 
incompleto 

De 40 a 
49 anos 
50% 

Solteira 
100% 

Até 2 
filhos 
50% 
 
Mais de 2 
até 5 
filhos  
50% 

1 vez 50% 
 
2 vezes 
50% 

Um parceiro 
fixo 50% 
 
Não tenho 
parceiro 50% 

São Paulo 
Capital  
50% 
 
Outros 
estados da 
região 
nordeste 
50% 

Até 1 SM  
50% 
 
3 até 5  
SM  50% 

Profissional 
liberal/ 
autônoma 50% 
 
Dona de casa  
50% 

Período 
integral 50% 
 
Não trabalha 
50% 

Própria 
100% 

Sim  0% 
 
Não  0% 

Sim 50% 
 
Não 50% 

Fundamental I 
completo/ 
Fundamental 
II incompleto 

De 50 a 
60 anos 
32% 

Solteira 
39% 
 
Casada 
32% 

Mais de 2 
até 5 
filhos 
39% 

1 vez 
51,6% 

Tenho um 
parceiro fixo 
48% 
 
Não tenho 
parceiro 52% 

São Paulo 
Capital  
61% 

1 até 3 
SM  
45% 

Dona de casa  
61% 

Não trabalha 
74% 

Própria 
71% 

Não  75% Não 42% 
 
Sim, 
emprestou 
o nome  
32% 

Fundamental 
II completo/ 
Médio 
incompleto 

De 18 a 
24 anos  
32% 

Casada 
42% 

Até 2 
filhos 
47% 

1 vez 51% Tenho um 
parceiro fixo 
68% 
 

São Paulo 
Capital  
60% 

1 até 3 
SM 46% 

Dona de casa  
33% 
 
Prestadora de 
serviços 18% 

Não trabalha 
53% 
 
Período 
integral 35% 

Própria 
68% 

Não  60% Sim 39% 
  
Não  35%  

Médio 
completo/ 
Superior 
incompleto 

De 30 a 
39 anos  
30% 

Casada 
40% 
 
Solteira 
40% 

Até 2 
filhos 
41% 

1 vez 56% Tenho um 
parceiro fixo 
68% 

São Paulo 
Capital 
83% 

Entre 1 a 
até 3 SM 
57% 

Dona de casa  
31% 
 
Prestadora de 
serviços 24% 

Não trabalha 
50% 
 
Período 
integral 37% 

Própria 
77% 

Não  82% Não  54% 
 
 

Superior 
completo 

De 18 a 
24 anos 
40% 

Solteira  
40% 

Até 2 
filhos 
60% 

Nenhum 
60% 

Tenho um 
parceiro fixo 
100% 

São Paulo 
Capital 
100% 

1 até 3 
SM 80% 

Profissional 
liberal/ 
autônoma  40% 
Dona de casa  
40% 

Período 
integral 60% 
 
Não trabalha 
40% 

Própria 
100% 

Não  100% Sim 60% 
 
Não 40% 
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5.1.3.4 Número de filhos  

 
O número médio de filhos por mulher paulistana caiu de 3,2 para 1,7 filho entre 1980 

e 2010, situando-se, portanto, abaixo do nível de reposição. A expectativa é de que, no 

futuro, os níveis mantenham-se baixos segundo a Fundação SEADE (2016). 

 A tabela 15 apresenta os dados sobre o número de filho por mulher da amostra. Seu 

maior percentual encontra-se na faixa de até dois filhos com 42%, apresentando também um 

percentual bem próximo para nenhum de 29% e 26% para mais de 2 até 5 filhos, com uma 

média ponderada de 2% o que representa uma taxa de reposição para a população deste 

segmento e um pouco acima do número médio das mulheres paulistanas, segundo os dados 

da Fundação Seade citados acima. 

 
Tabela 15: Número de filhos 

Número de filhos  NA % 

Nenhum 60 29 

Até 2 89 42 

Mais de 2 até 5 55 26 

Mais de 5 6 3 

Total 210 100 

Média ponderada  2 

 

Na tabela 16, apresenta-se o perfil do número de filhos. Quando se observa a faixa 

etária, confirma-se a tendência de redução do número de filhos por mulher no país, 

principalmente nas faixas em idade mais jovens como as faixas de 18 a 24 anos com 58% 

para nenhum filho. 

 As mulheres que não tiveram filhos são 67% solteiras, 63% têm Ensino Médio 

completo, 60% não se casaram/juntaram com alguém, 50% têm um parceiro fixo e 50% não 

têm parceiro. 90% são naturais da capital de São Paulo e 47% declararam que sua renda varia 

de 1 até 3 salários mínimos. 20% são donas de casa 20% e 27% são estudantes. 62% não 

trabalham, 80% têm casa própria, 71% não têm crediário e 70% não tiveram seu nome 

incluso no Serasa. 
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Tabela 16: Perfil do número de filhos 
Número  
de filhos 

Faixa 
etária 

Estado 
civil 

Grau de Instrução 
 

Casou/ 
juntou 

Situação 
afetiva 

Naturalidade Renda 
familiar 

Ocupação 
atual  

Tempo 
no 
trabalho 

Condição 
da 
residência 

Crediário Inclusão no 
Serasa 

Nenhum De 18 a 24 
anos 58% 

Solteira  
67% 

Médio completo/ 
Superior 
incompleto 63% 

Nenhum  
60% 

Um parceiro 
fixo 50% 
Não tenho 
parceiro 
50% 

São Paulo 
Capital  
90% 

1 até 3 SM  
47% 
 
3 até 5 SM  
22% 

Dona de 
casa 20% 
 
Estudante 
27% 

Não 
trabalha  
62% 

Própria 
80% 

Não 71% Não  70% 

Até 2 De 25 a 29 
anos 23% 
 
De 30 a 39 
anos 26% 
 

Casada  
44% 
 
Solteira  
36% 

Médio completo/ 
Superior 
incompleto  53% 
Fundamental II 
completo/ Médio 
incompleto 30% 

1 vez  
69% 

Um parceiro 
fixo 70% 
 

São Paulo 
Capital  
70% 

1 até 3 SM  
51% 
 
3 até 5  
SM  17% 

Dona de 
casa 40% 
 
Prestadora 
de serviços 
24% 

Período 
integral  
42% 
 
Não 
trabalha  
49% 

Própria 
69% 

Não 86% Não  45% 
Sim  27% 
 
Sim, 
emprestou 
nome  28% 

Mais de 
2 até 5 

De 30 a 39 
anos  44% 
 
De 40 a 49 
anos 24% 

Casada  
47% 
 
Solteira  
22% 

Médio completo/ 
Superior 
incompleto 51% 
Fundamental II 
completo/ Médio 
incompleto 26% 

1 vez  
48% 
 
2 vezes  
38% 

Um parceiro 
fixo 76% 

São Paulo 
Capital  
67% 

1 até 3 SM 
64% 
 
Até 1 SM 
24% 

Dona de 
casa 46% 
 
Prestadora 
de serviços  
18% 

Não 
trabalha  
51% 
 
Período 
integral  
36% 

Própria 
76% 

Não 73% Sim 47% 
 
Sim, 
emprestou  
nome  29% 
 
Não 24% 

Mais de 
5 

De 40 a 49 
anos 50% 
 
De 50 a 60 
anos  50% 

Casada  
33% 
 
Viúva 
33% 

Fundamental I 
completo/ 
Fundamental II 
incompleto  50% 
Médio completo/ 
Superior 
incompleto  33% 

1 vez 
83% 

Um parceiro 
fixo 67% 
 

Outros 
estados da 
região 
nordeste  
33% 

3 até 5  
SM  67% 
 
1 até 3 SM 
33% 

Dona de 
casa 67% 

Não 
trabalha 
67% 

Própria 
83% 

x Não 50% 
 
Sim, 
emprestou 
nome 33% 
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 Com até dois filhos, 23% estão na faixa de 25 a 29 anos e 26% na faixa de 30 a 39 

anos. 44% são casadas e 36% são solteiras. 53% têm Ensino Médio completo e 30% têm 

Fundamental II completo. 69% já se casaram/juntaram uma vez e 70% têm um parceiro fixo. 

70% são naturais da capital de São Paulo e 51% têm uma renda de 1 até 3 salários mínimos. 

40% são donas de casa, 49% não trabalham e 42% trabalham o período integral. 69% têm 

casa própria, 86% não têm crediário, 45% não teve o nome incluído no Serasa, mas a 

inclusão responde por 55% se considerar as duas possibilidades, por emprestar o nome e ter 

sido responsável pela dívida. 

 Em relação às mulheres com mais 2 até 5 cinco filhos, 44% estão na faixa de 30 a 39 

anos e 24% na de 40 a 49 anos. 47% são casadas e 22% são solteiras. 51% têm Ensino Médio 

completo e 26% têm Fundamental II completo. 48% já se casaram/juntaram uma vez, 38% 

duas vezes e 76% têm um parceiro fixo. 67 são naturais da capital de São Paulo e 64% têm 

renda é de 1 a 3 salários mínimos. 46% são donas de casa, 51% não trabalham, 76% têm casa 

própria, 73% não têm crediário e apenas 24% não tiveram seu nome incluído no Serasa, 

sendo que 76% já tiveram. 

 Com mais de 5 filhos, 50% estão tanto na faixa de 40 a 49 quanto na de 50 a 60 anos. 

33% são casadas e também 33% são viúvas. 83% se casaram/juntaram uma vez, 67% têm um 

parceiro fixo, 67% declararam que sua renda é de 3 até 5 salários mínimos, 67% são donas de 

casa, 67% não trabalham, 83% têm casa própria e não houve ocorrência de crediários. 50% 

não tiveram seu nome incluso no Serasa. 

 

5.1.3.5 Uniões  

Segundo dados do IBGE, houve, nos últimos 40 anos, uma postergação das uniões. 

Entre 1974 e 2014, a idade das mulheres passou de 23 para 27 anos, respectivamente. Em 

paralelo, ocorreu o crescimento da proporção de recasamentos, representando 23,6% do total 

das uniões formalizadas em 2014. Em 2004, eram 13,7%;  e, em 2009, 17,6% (IBGE, 2016). 

 
Tabela 17: Casou/juntou 

Quantas vezes casou/juntou NA % 

Nenhuma 54 26 
Uma vez 110 52 
2 vezes 39 19 
3 vezes ou mais 7 3 
Total 210 100 
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Ao analisar as tabelas 17 e 18, pode-se observar que as informações levantadas pelo 

IBGE também ocorrem na amostra dessa pesquisa. 

 Na tabela 17, tem-se o número de vezes que as mulheres já se casaram ou juntaram. 

Mais da metade, 52%, já se casaram/juntaram uma vez. O recasamento pode ser observar na 

tabela 17 nas faixas de 2 vezes e 3 vezes ou mais que juntas representam 21% da amostra. Na 

tabela 18, na linha duas vezes, aparece que 31% são casadas e, na linha 3 vezes ou mais, que 

29% são casadas. 

Na faixa não se casaram ou juntaram, 61% das mulheres estão na faixa etária de 18 a 

24 anos, 94% são solteiras, 59% têm Ensino Médio completo, 67% não têm nenhum filho e a 

maioria (69%) não tem parceiro. Quase 100% são da capital de São Paulo e 54% declararam 

renda entre 1 a 3 salários mínimos. Quanto à ocupação, 32% são donas de casa, 28% 

estudantes, 70% não trabalham, 82% têm casa própria, 60% não têm crediários e 78% não 

tiveram seu nome incluso no Serasa. 

Já entre as que casaram/juntaram uma vez, 59% são casadas. A idade predominante é 

a da faixa de 30 a 39 anos (28%).  59% têm Ensino Médio completo e 56% tiveram até 2 

filhos. 82% têm um parceiro fixo, 70% são naturais da capital de São Paulo e a renda de 1 a 3 

salários mínimos foi declarada por 49% das respondentes. 42% são donas de casa e 21% são 

prestadoras de serviço. 53% não trabalham e 36% trabalham período integral. 74% possuem 

casa própria, 88% não possuem crediário, 42% não possuem seu nome incluído no cadastro 

do Serasa e 30% o tem por terem emprestado o nome. 

 Entre as que se casaram/juntaram duas vezes, 31% estão nas faixas de idade de 30 a 

39 e 36% de 40 a 49 anos. 31% são casadas e 31% são solteiras. 46% têm Ensino Médio 

completo e 36% têm Fundamental II completo. 55% têm mais 2 até 5 filho. 67% têm um 

parceiro fixo, 67% são naturais da capital de São Paulo e 62% declararam  renda entre 1 a 3 

salários mínimos. 31% são donas de casa e 27% são prestadoras de serviços. 51% trabalham 

período integral e 39% não trabalham. 69% têm casa própria, 78% não têm crediário e 80% 

tiveram o nome incluso no Serasa, sendo 31% por emprestarem o nome. 
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Tabela 18: Perfil do casou/juntou 

Casou/ 
juntou Faixa etária Estado 

civil 

Grau de 
Instrução 
 

Número 
de filhos  

Situação 
afetiva 

Naturalidade 
Renda 
familiar 

Ocupação 
atual 

Tempo no 
trabalho 

Condição 
da 
residência 

Crediário Inclusão no 
Serasa 

Nenhum De 18 a 24 
anos 61% 

Solteira  
94% 

Médio 
completo/ 
Superior 
incompleto 
59% 

Nenhum  
67% 

Não tem 
parceiro  
69% 

São Paulo 
Capital  
91% 

Entre 1 até 
3 SM 54% 

Dona de 
casa  32% 
Estudante 
28% 

Não trabalha 
70% 

Própria 
82% 

Não 60% Não 78% 

1 vez De 18 a 24 
anos 20% 
De 25 a 29 
anos 19%  
De 30 a 39 
anos 28% 

Casada 
59% 
 

Médio 
completo/ 
Superior 
incompleto  
58% 

Até 2 
filhos 
56% 

Um 
parceiro 
fixo 82% 

São Paulo 
Capital 
70% 

Entre 1 até 
3 SM 49% 
 

Dona de 
casa 42% 
 
Prestadora 
de serviços 
21% 

Não trabalha 
53% 
 
Período 
integral 36% 

Própria 
74% 

Não 88% Não 42% 
 
Sim, 
emprestou o 
nome 30% 

2 vezes De 40 a 49 
anos 36% 
 
De 30 a 39 
anos 31% 

Casada 
31% 
 
Solteira 
31% 

Médio 
completo/ 
Superior 
incompleto  
46% 
Fundamental 
II completo/ 
Médio 
incompleto 
36% 

Mais de 
2 até 5 
filhos 
55% 

Um 
parceiro 
fixo 67% 

São Paulo 
Capital  
67% 

Entre 1 até 
3 SM 62% 

Dona de 
casa 31% 
 
Prestadora 
de serviços 
27% 

Período 
integral 51% 
 
Não trabalha 
39% 

Própria 
69% 

Não 78% Sim 49% 
 
Sim, 
emprestou o 
nome 31% 

3 vezes ou 
mais 

De 40 a 49 
anos 43% 
 
De 50 a 60 
anos 29% 

Casada  
29% 
 
Solteira  
29% 

Fundamental I 
completo/ 
Fundamental 
II incompleto  
57% 

Mais de 
2 até 5 
filhos 
57% 

um 
parceiro 
(a) 
fixo(a) 
71% 

Outros 
estados da 
Região 
Nordeste 
71% 

Entre 1 até 
3 SM 43% 
 
Até 1 SM 
27% 

Dona de 
casa 29% 
Profissional 
liberal/ 
autônoma 
29% 

Período 
integral 43% 
Meio período 
27% 
Não trabalha 
27%  

Própria 
57% 
 
Alugada 
43% 
 

Sim 50% 
 
Não 50% 

Sim 43% 
Sim, 
emprestou o 
nome 29% 
Não 29% 
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 Por fim, entre as que se casaram/juntaram 3 vezes ou mais, 43% estão na faixa etária 

de 40 a 49 e 29% na de 50 a 60 anos. 29% são casadas e 29% são solteiras. 57% têm 

Fundamental I completo. 57% têm mais de 2 até 5 filhos e 71% têm um parceiro fixo. 43% 

têm renda até 3 salários mínimos e 27% até 1 salário mínimo. 29% são donas de casa e 29% 

são profissionais liberais/autônomas. 43% trabalham período integral, 27% não trabalham e 

27% trabalham meio período. 57% têm casa própria e 43% têm casa alugada. 50% têm 

crediário e 50% não têm. 29% não teve o nome incluído no Serasa e 72% já tiveram, sendo 

29% por terem emprestado o nome. 

 

5.1.3.6 Situação afetiva 

 Para levantar-se a situação afetiva das mulheres, foi feita a seguinte a questão: “Qual 

das seguintes alternativas mais se aplica à sua situação atual”. 66%, a maioria, respondeu que 

tinha um parceiro fixo e 34% que não tinha. 

 
Tabela 19: Situação afetiva 

Parceiro  NA % 

Tenho um parceiro fixo 138 66 

Tenho mais de um parceiro 0 - 

Não tenho parceiro 72 34 

Total 210 100 
 

As que declararam que tinham um parceiro fixo são as mulheres que estão 

principalmente na faixa de 30 a 39 anos (30%). Em seguida, com 23%, estão as que têm de 18 

a 24 e, por fim, 22% as de 25 a 29 anos. 58% delas são casadas e 23% são solteiras. O grau de 

instrução predominante é o Ensino Médio completo com 57% das entrevistadas. 28% têm o 

Fundamental II completo. 45% têm até dois filhos e 30% têm mais de 2 até 5 filhos. 65% se 

casaram/juntaram uma vez. 52% declararam a renda de 1 a 3 salários mínimos e 15% entre 3 

a 5 salários mínimos. 71% são naturais da capital de São Paulo e 38% são donas de casa e 

20% prestadoras de serviços. 49% não trabalham fora e 38% trabalham período integral. 75% 

têm residência própria e 83% não têm crediários. 41% não tiveram o nome incluído no Serasa 

e 33% já tiveram. 
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Tabela 20: Perfil da situação afetiva  
Situação 
afetiva atual 

Faixa 
etária 

Estado 
civil 

Grau de 
Instrução 
 

Número de 
filhos  

Quantas 
vezes 
casou/ 
juntou  

Renda Naturalidade Ocupação 
atual 

Tempo no 
trabalho 

Condição 
da 
residência 

Crediário  Inclusão no 
Serasa 

Tenho um 
parceiro 
fixo 

De 30 a 39 
anos 30% 
 
De 18 a 24 
anos 23% 
 
De 25 a 29 
anos 22% 

Casada 
58% 
 
Solteira 
23% 

Médio 
completo/ 
Superior 
incompleto 
57% 
 
Fundamental 
II completo/ 
Médio 
incompleto  
28% 

Até 2 
filhos 45% 
 
Mais de 2 
até 5 filhos 
30% 
 

1 vez 
65% 

Entre 1 até 
3 SM 52% 
 
Entre 3 até 
5 SM 15% 

São 
Paulo 
Capital 
71% 

Dona de 
casa 38% 
 
Prestadora 
de serviços 
20% 
 

Não 
trabalha  
49% 
 
Trabalha 
período 
integral 
38% 

Própria  
75% 

Não 83% 
 

Não 41% 
 
Sim 33% 
 

Tenho mais 
de um 
parceiro 

- - - - - - - - - - - - 

Não tenho 
parceiro 

De 18 a 24 
anos 36% 
 
De 40 a 49 
anos 18% 
 
De 50 a 60 
anos 18% 
 

Solteira 
74% 
 
 

Médio 
completo/ 
Superior 
incompleto 
51% 
 
Fundamental 
II completo/ 
Médio 
incompleto 
25% 

Nenhum - 
42% 
 
 
Até 2 
filhos 38% 
 

Nenhuma 
51% 
 
1 vez 
28% 

Entre 1 até 
3 SM 53% 
 
Entre 3 até 
5  SM 22% 
 

São 
Paulo 
Capital  
78% 

Dona de 
casa 35% 
 
Prestadora 
de serviços 
17% 
 
Estudante 
17%  

Não 
trabalha 
63% 
 
Trabalha 
período 
integral 
28% 
 

Própria  
72% 

Não 63% 
 

Não 57% 
 
Sim, 
emprestou o 
nome 22% 
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 O grupo que não tem parceiro é composto por 74% de solteiras, com 36% na faixa de 

18 a 24 anos e de 18% nas faixas de 40 a 49 e de 50 a 60 anos. 51% têm Ensino Médio 

completo, mas ainda se tem 25% das mulheres com Ensino Fundamental II completo. Quase 

a metade não tem nenhum filho, 42%, e 38% têm até 2 filhos. 51% nunca se casou e 28% 

casou uma vez. 53% declararam renda entre 1 a 3 salários mínimos e 22% entre 3 a 5 salários 

mínimos. 78% são naturais da capital de São Paulo. 35% são donas de casas. As prestadoras 

de serviços e as estudantes correspondem a 17% da amostra. A maioria não trabalha (63%) e 

28% trabalha período integral. 72% têm casa própria, 63% não têm crediários e 57% não teve 

seu nome incluído no registro do Serasa, sendo que 22% o tem por emprestarem o nome. 

 

5.1.3.7 Naturalidade 

 A última característica demográfica apresentada é a naturalidade. Com 73% das 

respostas, temos a capital de São Paulo. Somando-se as que nasceram no Estado de São 

Paulo, temos um percentual de 77% da amostra. O segundo lugar, com apenas 14%, vem dos 

outros estados da região nordeste. Para os outros estados da região centro-oeste, não tivemos 

participantes, assim como de outros países, corroborando os dados da Fundação Seade sobre 

migração, que informa que houve 

[...] diminuição do poder de atração ou retenção populacional da Região 
Metropolitana de São Paulo (RMSP), que passou a apresentar resultados 
negativos em seus saldos (30 mil ao ano) e taxas migratórias (1,6 mil 
migrantes ao ano por habitante) [...] Em síntese, entre 2000 e 2010, o Estado 
de São Paulo, em especial a RMSP, pode ter deixado de ser o principal 
destino dos brasileiros que buscam novos locais de moradia (SEADE, 2016a, 
p. 01). 

Tabela 21: Naturalidade 
Cidades/regiões  NA % 

São Paulo Capital 154 73 
Outras cidades do Estado de São Paulo  8 4 
Outros estados da região sudeste 3 1 
Outros estados da região sul 6 3 
Outros estados da região norte  10 5 
Outros estados da região nordeste 29 14 
Outros estados da região centro-oeste 0 - 
Outro país 0 - 
Total 210 100 
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A tabela 21 apresenta o perfil de quem nasceu na capital e nos outros estados das 

regiões do Brasil. 

 Iniciando-se com as que nasceram na capital paulista, elas têm idade entre 18 a 39 

anos, sendo que 31% estão entre 18 a 24, 26% entre 30 a 39 e 20% em  25 a 29 anos. 46% 

são solteiras, 36% são casadas, 62% têm Ensino Médio completo, 40% têm até dois filhos e 

35% nenhum filho. 50% se casaram/juntaram uma vez e 32% nenhuma vez. 64% têm um 

parceiro fixo, 53% têm renda declarada de 1 até 3 salários mínimos e 18% de 3 a 5 salários 

mínimos. 34% são donas de casa e 20% são prestadoras de serviços. 57% não trabalham e 

30% trabalham tempo integral. 82% têm casa própria, 78% não têm crediário e 50% não têm 

o nome incluso no Serasa e 29% já tiveram. 

 Nas outras cidades do Estado de São Paulo, a faixa etária se divide em 38% de 18 a 24 

e 25% de 30 a 39 anos. 50% das respondentes moram junto com alguém, além de 38% serem 

casadas e 33% divorciadas. 63% possuem Ensino Médio completo e 25% têm Fundamental I 

completo. O número de filhos é o maior das regiões. 50% têm mais de 2 até 5 filhos e 38% 

têm até 2 filhos. 75% já se casaram/juntaram uma vez e 13% nenhuma vez e o mesmo 

percentual foi obtido para 2 vezes. 88% têm um parceiro fixo, 63% tem renda entre 1 a 3 

salários mínimos e 25% têm renda mínima, até um salário mínimo. A ocupação atual tem o 

predomínio de donas de casa (50%) e uma participação com 25% de prestadoras de serviços. 

67% não trabalham, 33% trabalham meio período, 63% têm casa própria e 25% residem em 

casa alugada. 100% não têm crediário e 56% já tiveram seu nome incluído no cadastro do 

Serasa, sendo que 38% por emprestarem o nome. 

 As nascidas na região sudeste, tem idade entre 40 a 60 anos, sendo que na faixa de 40 

a 49 estão 67% da amostra e na de 50 a 60 anos 33%. A maioria é casada (67%). A 

escolaridade maior é do Fundamental II completo com 67%, enquanto o Ensino Médio 

completo responde por 33%. A quantidade de filhos é de 100% para até dois filhos. 67% não 

têm parceiro, 67% declaram ter renda entre 3 a 5 salários mínimos e 33% de terem entre 1 a 3 

com salários mínimos. A maioria (67%) são de donas de casas e 33% de profissionais 

liberais/autônomas. 67% não trabalham e 33% trabalham meio período. 67% têm casa 

alugada, invertendo a proporção que se apresenta nas outras regiões. 100% têm crediário, 

67% tiverem seu nome incluído no cadastro do Serasa e 33% não tiveram. 
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Tabela 22: Perfil da naturalidade  
Naturalidade Faixa etária Estado 

civil 
Grau de Instrução 
 

Número 
de 
filhos  

Casou/  
juntou 

Situação 
afetiva 

Renda 
familiar 

Ocupação 
atual  

Tempo no 
trabalho 

Condição da 
residência 

Crediário  Inclusão 
no Serasa 

São Paulo 
Capital 

De 18 a 24 
anos 31% 
 
De 30 a 39 
anos 26% 
 
De 25 a 29 
anos 20% 

Solteira 
46% 
 
Casada 
36% 

Médio completo/ 
Superior 
incompleto  62% 

Até 2 
filhos 
40% 
 
Nenhu
m  35% 

1 vez  
50% 
 
Nenhum  
32% 

Um 
parceiro 
fixo 64% 

De 1 até 
3 SM  
53% 
 
De 3 até 
5 SM  
18% 

Dona de 
Casa 34% 
 
Prestadora 
de Serviços 
20% 

Não 
trabalha  
57% 
 
Período 
integral  
30% 

Própria  
82% 

Não  78% Não 50% 
 
Sim 29% 
 

Outras 
cidades do 
Estado de 
São Paulo 

De 18 a 24 
anos 38% 
 
De 30 a 39 
anos 25% 

Mora 
junto  
50% 
 
Casada  
38% 
 
Separada/
divorciada   
33% 

Médio completo/ 
Superior 
incompleto  63% 
Fundamental I 
completo/ 
Fundamental II 
incompleto  25% 

Mais de 
2 até 5 
filhos 
50% 
 
Até 2 
filhos 
38% 

1 vez  
75% 
 
Nenhum 
13% 
 
2 vezes  
13% 

Um 
parceiro 
fixo 88% 

De 1 até 
3 SM 
63% 
 
Até 1 
SM 25% 

Dona de 
Casa  50% 
 
Prestadora 
de Serviços  
25% 

Trabalha 
período 
integral  
50% 
 
Não 
trabalha  
50% 

Própria 
63% 
Alugada  
25% 

Não 100% Sim  38%  
 
Sim, 
emprestou 
nome 38% 

Outros 
estados da 
região 
sudeste 

De 50 a 60 
anos 67% 
 
De 40 a 49 
anos 33% 

Casada 
67%  

Fundamental II 
completo/Médio 
incompleto  67% 
Médio completo/ 
Superior 
incompleto  33%  

Até 2 
filhos 
100% 

1 vez 
100% 

Não tem 
parceiro 
67% 

De 3 até 
5 SM 
67% 
 
De 1 até 
3 SM 
33%  

Dona de 
Casa 67% 
 
Profissional 
Liberal/ 
autônoma 
33% 

Não 
trabalha  
67% 
Trabalha 
meio 
período 
33% 

Alugada  
67% 
Própria 
33% 

Sim 100% Sim 33% 
 
Sim, 
emprestou 
nome 34% 
 
Não 33% 

Outros 
estados da 
região sul 

De 40 a 49 
anos 50% 
 
De 50 a 60 
anos 33% 

Viúva  
50% 
 
Casada  
33% 

Fundamental II 
completo/Médio 
incompleto 67% 

Até 2 
filhos 
33% 
de 2 até 
5 filhos 
33% 

1 vez  
67% 
 
2 vezes  
33% 

Um 
parceiro 
fixo  50% 
Não tem 
parceiro 
50% 

De 1 até 
3 SM 
67% 
De 3 até 
5 SM 
17% 

Dona de 
Casa 83% 

Não 
trabalha   
83% 
 
 

Própria 
67% 
 
Alugada  
33% 

Não  100% Sim 67% 
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Naturalidade Faixa etária Estado 

Civil 
Grau de 
Instrução 
 

Número 
de filhos  

Quantas 
vezes 
casou/ 
juntou 

Situação 
afetiva 

Renda 
familiar 

Ocupação 
atual  

Tempo no 
trabalho 

Condição da 
residência 

Crediário  Inclusão 
no Serasa 

Outros 
estados da 
região norte 

De 30 a 39 
anos 40% 
De 50 a 60 
anos 40% 

Casada  
60% 
 

Fundamental II 
completo/Médio 
incompleto  
50% 
Fundamental I 
completo/ 
Fundamental II 
incompleto 40% 

Até 2 
filhos 
40% 
 
Mais de 2 
até 5 
filhos 
30% 

1 vez 80% Um 
parceiro 
fixo 60% 
 
Não tem 
parceiro 
40% 

De 1 a 3 
SM  
40% 

Dona de 
casa 50% 
Profissional 
liberal/ 
autônoma 
20% 

Não 
trabalha  
60% 
Período 
integral 
40% 

Própria 
70% 

Não 100% Não  50% 
Sim 30%  

Outros 
estados da 
região 
nordeste 

De 40 a 49 
anos 38% 
 
De 30 a 39 
anos 24% 
 
 

Casada 
45% 
 
Solteira 
35% 

Médio 
completo/ 
Superior 
incompleto 41% 
 
Fundamental II 
completo/ 
Médio 
incompleto 38% 

Até 2 
filhos 
52% 
 
Mais de 
filhos 2 
até 5 
31% 

1 vez  
41% 
 
2 vezes 
31% 

Um 
parceiro 
fixo 79% 
 

De 1 a 3 
SM  52% 
 
De 3 a 5 
SM  17% 

Dona de 
casa 28% 
 
Prestadora 
de serviços 
24% 
 
Profissional 
liberal/ 
autônoma 
24% 

Período 
integral 
62% 
 
Não 
trabalha 
28% 

Alugada 
55% 
 
Própria 
45% 
 

Não 78% Não 41% 
 
Sim, 
emprestou 
nome 38% 
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 Na Região Sul, a idade também varia de 40 a 60, sendo que 50% tem entre 40 e 49 

anos e 33% de 50 a 60 anos. A metade (50%) é viúva e 33% são casadas. 67% têm o 

Fundamental II completo. 33% têm até 2 filhos e também mais de 2 até 5 filhos. 67% se 

casaram/juntaram uma vez e 33% duas vezes. Metade tem um parceiro e a outra metade não 

tem. A maior parte (67%) das pesquisadas declararam renda de 1 até 3 salários mínimos e 

17% possuem renda entre 3 a 5 salários mínimos. 83% são donas de casa, 83% não trabalham, 

67% têm casa própria e 33% moram em casa alugada. 100% não têm crediário e 67% já 

tiveram seu nome incluído no Serasa. 

 Entre as que são naturais da região norte, 40% têm idade entre 30 a 39 anos e 40% na 

faixa de 50 a 60 anos. 60% são casadas. O grau de instrução é o mais baixo das regiões. 50% 

têm o Fundamental II completo e 40% têm apenas o Fundamental I completo. 40% têm até 2 

filhos e 30% têm mais de 2 até 5 filhos. 80% se casaram/juntaram uma vez. 60% têm um 

parceiro e 40% não têm. A renda é de 1 a 3 salários mínimos para 40% das entrevistadas. 50% 

são donas de casa e 20% são profissionais/liberais autônomas. 60% não trabalham e 40% 

trabalham período integral. 70% têm casa própria, 100% não têm crediários e 50% não têm o 

nome incluído no Serasa, mas 30% têm. 

 Entre as dos outros estados da região nordeste, 38% estão na faixa de 40 a 49 anos e 

24% na faixa de 30 a 39 anos. 45% são casadas e 35% estão solteiras. 41% têm o Ensino 

Médio completo e 38% o Fundamental II completo. 52% têm até dois filhos e 31% mais de 2 

até 5 filhos. 41% se casaram/juntaram uma vez e 31% duas vezes. 79% têm um parceiro fixo.  

52% têm renda entre 1 a 3 salários mínimos e 17% entre 3 a 5 salários mínimos. 28% são 

donas de casa, 24% são prestadoras de serviços e 24% são profissionais/liberais autônomas. 

62% trabalham período integral e apenas 28% não trabalham, resultado mais baixo de todas 

as regiões. 55% moram em casa alugada e 45% têm casa própria. 78% não têm crediário e 

41% não têm o nome no Serasa e 38% têm por emprestar o nome. 

 Passa-se a seguir para as características socioeconômicas. Serão apresentadas as 

tabelas com os números absolutos e seu respectivo percentual e os perfis das seguintes 

características: renda familiar, tempo no trabalho e ocupação profissional. Por fim, há as 

tabelas sobre a situação financeira das mulheres da classe C. 
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5.1.3.7 Renda 

 A tabela seguinte apresenta a distribuição das participações da pesquisa segundo a 

renda familiar declarada. O maior percentual de 52% encontra-se entre 1 a 3 salários 

mínimos, mas há também outras duas situações dignas de nota: 14% tendo com renda até 1 

salário mínimo e 18% entre 3 a 5 salários mínimos, o que corrobora a construção dos critérios 

para classificação não ser restrita a apenas a renda. Cabe, ainda, observar que se obteve taxa 

muito próxima a de até um salário mínimo para a recusa em responder. 

 
Tabela 23: Renda mensal familiar 

Faixa salarial  NA % 

Até 1 salário mínimo (R$788,00) 30 14 
Entre 1 até 3 salários mínimos (De R$ 789,00 até R$2.364,00) 110 52 
Entre 3 até 5 salários mínimos (De R$2.365,00 até R$3.940,00) 37 18 
Entre 5 até 6 salários mínimos (De R$3.941,00 até R$4.728,00) 4 2 
Entre 6 até 10 salários mínimos (De 4.729,00 até R$7.880,00) 1 0,5 
Não sabe - ESPONTÂNEO 2 1 
Recusa - ESPONTÂNEO 26 12 
Total 210 100 

 

 

 Quem declarou ter renda de até um salário mínimo está predominantemente na faixa 

etária de 18 a 24 anos (30%) e também na faixa de 30 a 39 anos com um percentual de 20%. 

A maioria (53%) são solteiras, mas há também 27% de casadas. 40% possuem Ensino 

Fundamental II e 33% Ensino Médio completo. 43% tiveram mais de 2 filhos até 5 filhos e 

40% até de 2 filhos. 67% tem um parceiro fixo. 63% já se casaram/juntaram uma vez. 80% 

são naturais da capital de São Paulo. 53% são donas de casa, 13% são profissionais liberais e 

13% prestam serviços. 60% não trabalham e 30% trabalham em período integral. 70% tem 

casa própria. Metade tem crediários e a outra metade não tem.  43% já tiveram inclusão no 

Serasa e 30% não tiveram seu nome incluído no sistema. 
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Tabela 24: Perfil da renda 

Renda Faixa 
etária 

Estado 
civil 

Grau de instrução 
 

Número de 
filhos  

Situação 
afetiva 
atual 

Casou/ 
juntou 

Naturalidade Ocupação atual Tempo no 
trabalho 

Condição 
da 
residência 

Crediário  Inclusão 
no Serasa 

Até 1 salário 
mínimo 
(R$788,00) 

De 18 a 
24 anos 
30% 
 
De 30 a 
39 anos 
20% 

Solteira 
53% 
 
Casada 
27% 

Fundamental II 
completo/Médio 
incompleto 40% 
 
Médio completo/ 
Superior 
incompleto 33% 

Mais de 2 
até 5 filhos 
43% 
 
Até 2 filhos 
40% 

Um 
parceiro 
fixo 67% 

1 vez 
63% 

São Paulo 
Capital  
80% 

Dona de casa 
53% 
 
Presta de 
serviços 13% 
 
Profissional 
liberal/ 
autônoma 13% 

Não 
trabalha  
60% 
 
Trabalha 
período 
integral  
30% 

Própria 
70% 

Sim   
50% 
 
Não  
50% 

Não 43% 
 
Sim 30% 

Entre 1 até 3 
salários 
mínimos  

De 18 a 
24 anos 
28% 
 
De 30 a 
39 anos 
26% 

Solteira 
37% 
 
Casada 
36% 

Médio completo/ 
Superior 
incompleto 60% 
 
Fundamental II 
completo/Médio 
incompleto 24% 

Até 2 filhos 
41% 
 
Mais de 2 
até 5 filhos 
32% 
 
Nenhum 
26% 

Um 
parceiro 
fixo 66% 

1 vez 
49% 
 
Nenhuma 
26% 
 
2 vezes 
25% 

São Paulo 
Capital 
74%  

Dona de casa  
33% 
 
Presta de 
serviços 25% 

Não 
trabalha  
54% 
 
Trabalha 
período 
integral 
35% 

Própria 
70% 

Não  
78% 

Não 40% 
 
Sim 34% 
 

Entre 3 até 5 
salários 
mínimos  

De 30 a 
39 anos 
27% 
 
De 40 a 
49 anos 
24% 

Solteira 
46% 
 
Casada 
35% 

Médio completo/ 
Superior 
incompleto 68% 

Até 2 filhos 
41% 
 
Nenhum 
35% 

Um 
parceiro 
fixo 57% 
 
Não tem 
parceiro 
43% 

1 vez 
43% 
 
Nenhuma 
27% 
 
2 vezes 
27% 

São Paulo 
Capital 
76% 

Dona de casa  
43% 
 
Presta de 
serviços 14% 
 
Trabalha na 
indústria 14% 

Não 
trabalha 
57% 
 
Trabalha 
período 
integral  
32% 

Própria  
89% 

Não  
67% 
 
Sim  
33% 

Não 54% 
 
Sim 27% 
 

Entre 5 até 6 
salários 
mínimos  

De 18 a 
24 anos 
50% 
 

Solteira 
50% 
 
Casada 

Fundamental II 
completo/Médio 
incompleto 50% 
Fundamental I 

Nenhum 
50% 
 
Até 2 filhos 

Um 
parceiro 
fixo 100% 
 

Nenhuma 
50% 
 
1 vez 

São Paulo 
Capital 
50% 
 

Dona de casa 
25% 
 
Funcionária 

Não 
trabalha 
50% 
 

Própria 
75% 
 
 

Não 
100% 

Não  75% 
 
Sim, 
emprestou 
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De 30 a 
39 anos 
50% 

50% completo/ 
Fundamental II 
incompleto 25% 

25% 
 
+ de 2 até 5 
filhos 25% 

25% 
 
3 vezes 
ou mais 
25% 

Outros 
estados da 
região 
nordeste  
50% 

pública 25% 
 
Estudante 25% 

Trabalha 
período 
integral  
50% 

o nome  
25% 
 

Entre 6 até 10 
salários 
mínimos  

De 30 a 
39 anos 
100% 

Casada 
100% 

Fundamental I 
completo/Funda
mental II 
incompleto 100% 

Até 2 filhos 
100% 
 

Um 
parceiro 
fixo 100% 

1 vez 
100% 

São Paulo 
Capital 
100% 

Dona de casa 
100% 

Não 
trabalha 
100% 

Alugada 
100% 

- Não 100% 

Recusa De 18 a 
24 anos 
31% 
 
De 30 a 
39 anos 
27% 

Casada 
65% 
 
Solteira 
27% 
 

Médio completo/ 
Superior 
incompleto 46% 
 
Fundamental II 
completo/Médio 
incompleto 35% 

Até 2 filhos 
54% 
 
Nenhum 
42% 
 

Um 
parceiro 
fixo 73% 
 

1 vez 
69% 

São Paulo 
Capital 
65% 
 

Dona de Casa 
27% 
Presta Serviços 
15% 
Funcionária 
pública 15% 
Profissional 
Liberal/ 
autônoma 15% 

Não 
trabalha 
42% 
 
Trabalha 
período 
integral  
42% 

Própria 
77% 

Não  
100% 

Não  62% 
 
Sim, 
emprestou 
o nome 
23% 
 

Não sabe De 18 a 
24 anos 
50% 
 
De 30 a 
39 anos 
50% 

Solteira 
50% 
 
Casada 
50% 

Fundamental I 
completo/Funda
mental II 
incompleto 50% 
Fundamental II 
completo/Médio 
incompleto 50% 

Até 2 filhos 
50% 
 
Nenhum 
50% 
 

Um 
parceiro 
fixo 50% 
 
Não tem 
parceiro 
50% 

Nenhuma 
50% 
 
1 vez 
50% 

São Paulo 
Capital 
50% 
Outros 
estados da 
região 
norte 50% 

Profissional 
liberal/ 
autônoma 50% 
Desempregada 
50% 
 

Não 
trabalha 
50% 
 
Trabalha 
período 
integral 
50% 

Própria 
100% 

- Não  50% 
 
Sim, 50% 
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 Com renda entre 1 até 3 salários mínimos, as mulheres se dividem entre as faixas 

etárias de 18 a 24 anos com 28% e a de 30 a 39 com 26%. 37% estão solteiras e 36% são 

casadas. O grau de instrução predominante é o Ensino Médio completo com 60%, mas ainda 

se tem 24% com apenas o Ensino Fundamental II, diferente dos dados anteriores em que o 

percentual era maior. 41% tiveram até de 2 filhos e as que tiveram mais de 2 até 5 filhos são 

32%. 26% não tiveram nenhum filho. A maioria, 63%, tem um parceiro fixo, 49% já se 

casaram/juntaram uma vez, 26% nenhuma vez e 25% duas vezes. 74% são naturais da capital 

de São Paulo. 33% são donas de casa e 25% prestam serviços. 54% não trabalham e 35% 

trabalham em período integral. 70% têm casa própria, 78% não têm crediários e, em relação à 

inclusão no Serasa, 40% não tiveram seu nome incluído no sistema e 34% já tiveram. 

As com renda entre 3 até 5 salários mínimos a faixa etária aumenta para de 30 a 39 

anos com 27% e de 40 a 49 anos com 24%. 46% estão solteiras e 35% são casadas. O grau de 

instrução predominante é o Ensino Médio completo com 68%. 41% tiveram até de 2 filhos e 

35% não teve filho. 57% tem um parceiro fixo e 43% não têm parceiro. 43% já se 

casaram/juntaram uma vez, 27% nenhuma vez e 27% duas vezes. 74% são naturais da capital 

de São Paulo. 43% são donas de casa, 14% prestam serviços e 14% trabalham na indústria. 

57% não trabalham e 32% trabalham em período integral. 89% têm casa própria, 67% não 

têm crediários e 33% têm algum crediário em lojas. 54% não tiveram seu nome incluído no 

sistema e 27% já tiveram. 

Para as mulheres com renda entre 5 até 6 salários mínimos, as faixas etárias mudam 

para de 18 a 24 anos com 50% e de 30 a 39 com 50%. 50% estão solteiras e 50% casadas. O 

grau de instrução predominante é o Ensino Fundamental II completo com 50%, sendo que 

ainda apresenta um percentual de 25% para o Ensino Fundamental I completo. O maior 

percentual em relação ao número de filhos é para as que não tiveram nenhum filho (50%). 

25% tiveram até dois filhos e 25% tiveram mais de 2 até 5 filhos. 100% delas têm um 

parceiro fixo, 50% não se casaram/juntaram nenhuma vez 50%, 25% uma vez e 25% 3 ou 

mais vezes. 50% é da capital de São Paulo e 50% de outros estados da região do nordeste. 

25% são donas de casa, 25% funcionárias públicas e 25% são estudantes. 50% não trabalham 

e 50% trabalham em período integral. 75% têm casa própria. Quanto a ter crediários, o 

percentual sobe para 100% para o não e 75% não tiveram o nome incluído no Serasa. 25% já 

tiveram o nome incluído no Serasa, mas isso por terem emprestado o nome. 

A renda entre 6 até 10 salários mínimos pertence a uma só entrevistada. Sua idade 

está na faixa etária de 30 a 39 anos. É casada, tem Fundamental I completo, 2 filhos, parceiro 
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fixo, casou-se uma vez, é natural da Capital de São Paulo, é dona de casa e não trabalha. A 

residência é alugada e nunca teve seu nome incluído no cadastro do Serasa. 

 A taxa de recusa foi de 12%. Cabe uma análise para compreender o perfil de quem se 

recusou a responder. 31% têm idade entre 18 a 24 e 27% de 30 a 39 anos. A escolaridade 

predominante, com 46%, é Ensino Médio completo. 35% tem o Fundamental II completo. 

65% são casadas e 27% são solteiras. 54% tiveram até 2 filhos e 42% nenhum filho. 73% têm 

um parceiro fixo e 69% se casaram/juntaram uma vez. 65% são naturais da capital de São 

Paulo. 27% são donas de casa, 15% são prestadoras de serviço, funcionárias públicas e 

profissionais liberais/autônomas. 42% tanto não trabalham e 42% trabalham período integral. 

77% têm casa própria, 100% não têm crediário, 62% não têm seu nome incluído no Serasa, 

mas 23% têm por terem emprestado o nome. 

 As que responderam que não sabem correspondem a apenas duas respondentes: uma 

da faixa etária entre 18 a 24 anos e a outra entre 30 a 39 anos. Uma é casada e a outra 

solteira. Uma tem o Ensino Fundamental II completo e a outra o Fundamental II completo. 

Uma não teve nenhum filho e a outra teve até 2 filhos. Uma tem parceiro fixo e a outra não 

tem parceiro. Uma já se casou/juntou uma vez e a outra não se casou/juntou nenhuma vez. 

Uma é da capital de São Paulo e a outra da região norte. Uma é profissional liberal autônoma 

e a outra está desempregada. Uma não trabalha e a outra trabalha período integral. As duas 

têm casa própria e uma tem o nome incluído no Serasa e a outra não. 

 

5.1.3.8 Jornada de trabalho 

 A jornada de trabalho é um aspecto na atualidade regulamentado por lei para o 

trabalho formal, entretanto, com a entrada da mulher no mercado formal de trabalho, a 

jornada de trabalho não pode mais ser vista apenas sob o aspecto legal. Há a necessidade de 

se levar em conta que as mulheres ao trabalharem fora exercem uma dupla jornada, conforme 

pode-se ver com os dados apresentados na figura 2. 
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Figura 3: Dupla jornada de trabalho das mulheres 

 
Fonte: IBGE Disponível em: <http://brasildebate.com.br/a-dupla-jornada-das-mulheres-no-brasil/>. Acesso 26 out. 2016. 
 
  

Assim, no tocante à média de horas trabalhadas no trabalho principal, as mulheres, 

em média, trabalham 6 horas a menos, mas quando juntamos as horas do trabalho principal 

mais as gastas com afazeres domésticos o cenário se inverte. As mulheres trabalham em 

média 6 horas a mais. 

 A apresenta os dados sobre o tempo no trabalho principal das mulheres ou o trabalho 

fora de cada. Assim, mais da metade, 54%, não trabalha fora, e 35% trabalham o período 

integral. As que trabalham meio período correspondem a 11%.  

 Apesar de mais da metade não terem dupla jornada, a amostra apresenta ainda uma 

parte significativa da amostra com dupla jornada, cerca de 46%, se somarmos as que 

trabalham meio período e período integral.  

 
Tabela 25: Tempo no trabalho 

Tempo no trabalho NA % 

Trabalha período integral 73 35 

Trabalha meio período 24 11 

Não trabalha 113 54 

Total 210 100 

 

 Tem-se o perfil do tempo no trabalho o que permite aprofundar o conhecimento sobre 

o tempo no trabalho das mulheres desse segmento. 

 37% das que trabalham o período integral estão entre 18 a 24 anos, 22% estão nas 

faixas de 25 a 29 e de 40 a 49 anos. A escolaridade predominante é o Ensino Médio completo 

com 59% e com 27% tem-se o Fundamental II completo. 45% são casadas e 32% são 

solteiras. Quanto ao número de filhos, 51% tiveram até 2 filhos e 27% mais de 2 até 5 filhos. 

73% têm um parceiro fixo, 55% se casaram/juntaram uma vez e 27% duas vezes. 63% são 

naturais da capital de São Paulo. 45% são prestadoras de serviço e 25% profissionais 
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liberais/autônomas. A renda com maior percentual é a de 1 até 3 salários mínimos com 52%, 

entre 3 a 5 tem-se 16% e uma recusa em responder de 15%. 67% têm casa própria, 74% não 

têm crediário, 45% não têm seu nome incluído no Serasa, mas 31% têm seu nome no referido 

cadastro. 

 Entre as que trabalham meio período, a idade se divide em 29% tanto para as que 

estão entre 18 a 24 quanto as que estão entre 40 a 49 anos. A escolaridade predominante é o 

Ensino Médio completo com 63%. 29% têm o Fundamental II completo. 42% são casadas e 

42% são solteiras. Quanto ao número de filhos, 33% não tiveram filhos e 33% tiveram até 2 

filhos. 71% têm um parceiro fixo. 50% se casaram/juntaram uma vez e 25% não se 

casaram/juntaram. 83% são naturais da capital de São Paulo. 29% são prestadoras de serviço, 

29% têm outras profissões e 17% são profissionais liberais/autônomas e funcionárias 

públicas. A renda com maior percentual de 54% está para as que declararam receber entre 1 

até 3 salários mínimos. Para entre 3 a 5 salários mínimos e para a recusa, o percentual é de 

17%. 75% têm casa própria, 100% não têm crediário, 42% não têm seu nome incluído no 

Serasa, mas 38% têm seu nome no referido cadastro. 

Entre as que não trabalham, 36% estão entre 18 a 24 e 20% entre 30 a 39 anos. 45% 

são casadas e 33% são solteiras. A escolaridade predominante é o Ensino Médio completo 

com 51%. 27% tem o Fundamental II completo. 39% tiveram até 2 filhos e 33% não tiveram 

nenhum filho. 60% têm um parceiro fixo, 51% se casaram/juntaram uma vez e 34% nenhuma 

vez. 78% são naturais da capital de São Paulo. 68% são donas de casa. A renda com maior 

percentual é a de 1 até 3 salários mínimos com 52%, entre 3 a 5 salários mínimos tem-se 19% 

e até 1 salário mínimo 16%. 79% têm casa própria, 80% não têm crediário, 46% não têm seu 

nome incluído no Serasa, mas a soma do sim e sim emprestou o nome ultrapassou o não com 

52%, tendo seu nome incluído no cadastro. 
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Tabela 26: Perfil do tempo no trabalho 
Tempo no 
trabalho  

Faixa etária Estado 
civil 

Grau de 
Instrução 
 

Número de 
filhos  

Situação 
afetiva atual 

Casou/ 
juntou 

Naturalidade Ocupação 
atual 

Renda Condição da 
residência 

Crediário  Inclusão 
no Serasa 

Trabalha 
período 
integral 

De 30 a 39 
anos 37% 
 
De 25 a 29 
anos 22% 
 
De 40 a 49 
anos 22% 

Casada 
45% 
 
Solteira 
32% 

Médio 
completo/ 
Superior 
incompleto 
59% 
 
Fundamental 
II completo/ 
Médio 
incompleto 
27% 

Até 2 filhos 
51% 
 
Mais de 2 
até 5 filhos 
27% 

Um parceiro 
fixo 73% 

1 vez 55% 
 
2 vezes 
27% 

São Paulo 
Capital 
63% 

Prestadora de 
Serviços 45% 
 
Profissional 
liberal/ 
autônoma 
25% 

Entre 1 até 
3 SM 52% 
 
Entre 3 até 
5 SM 16% 
 
Recusa 
15% 

Própria 67% Não 74% Não 45% 
 
Sim 31% 

Trabalha 
meio 
período 

De 18 a 24 
anos 29% 
 
De 40 a 49 
anos 29% 

Casada 
42% 
 
Solteira 
42% 

Médio 
completo/ 
Superior 
incompleto 
63% 
 
Fundamental 
II completo/ 
Médio 
incompleto 
29% 

Nenhum 
33% 
 
Até 2 filhos   
33% 

Um parceiro 
fixo 71% 

1 vez 50% 
 
Nenhuma 
25% 

São Paulo 
Capital 
83% 

Prestadora de 
Serviços 29% 
 
Outras 29% 
 
Profissional 
liberal/ 
autônoma 
17% 
 
Funcionária 
Pública 17% 

Entre 1 até 
3 SM 54% 
 
Entre 3 até 
5 SM 17% 
 
Recusa 
17% 

Própria 75% Não 100% Não 42% 
 
Sim 38% 

Não 
trabalha 

De 18 a 24 
anos 36% 
 
De 30 a 39 
anos 20% 

Solteira 
45% 
 
Casada 
33% 

Médio 
completo/ 
Superior 
incompleto 
51% 
 
Fundamental 
II completo/ 
Médio 
incompleto 
27% 

Até 2 filhos 
39% 
 
Nenhum 
33% 

Um parceiro 
fixo 60% 

1 vez 51% 
 
Nenhuma 
34% 

São Paulo 
Capital 
78% 

Dona de casa 
68% 

Entre 1 até 
3 SM 52% 
 
Entre 3 até 
5 SM 19% 
 
Até 1 SM 
16% 

Própria 79% Não 80% Não 48% 
 
Sim 26% 
 
Sim, 
emprestou 
o nome 
26% 
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5.1.3.9 Ocupação profissional 

Segundo dados do Seade (2016), a participação feminina no mercado de trabalho 

formal cresce ligeiramente na região metropolitana de 55,1%, em 2014, para 55,4%, em 2015, 

de acordo com a Pesquisa de Emprego e Desemprego do convenio Seade-Dieese (SEADE, 

2016).  

As mulheres são maioria entre os ocupados mais escolarizados, respondendo por 52% 

dos postos de trabalho de pessoas com Ensino Superior incompleto e 58,6% com Superior 

completo. Também é significativa sua presença entre trabalhadores com Ensino Médio 

completo.  

A tabela 27 traz os dados sobre a ocupação atual em que se destacam, com 37%, as 

donas de casa, com 19% as prestadoras de serviços e com 11% as profissionais 

liberais/autônomas.  

 
Tabela 27: Ocupação atual  

Atividades profissionais NA % 

Empresárias 1 0,5 

Trabalhadora da indústria 10 5 

Prestadora de serviços 40 19 

Funcionária pública 7 3 

Profissional liberal/autônoma 22 11 

Dona de casa 77 37 

Aposentada ou pensionista 5 2 

Desempregada 14 7 

Estudante 16 8 

Não exerce nenhuma atividade 1 0,5 

Outras - ESPONTÂNEO 17 8 

Total 210 100,0 

 

Como pode ser visto, para a atividade profissional empresária, tem-se apenas uma 

mulher. Assim sendo, ela tem idade entre 30 a 39 anos, é casada, tem Fundamental II 

completo, mais de 2 até 5 filhos, parceiro fixo, casou/juntou-se duas vezes, é natural da 

capital de São Paulo, sua renda é de 1 até 3 salários mínimos, trabalha período integral, tem 

casa própria e já teve o seu nome incluído no cadastro. 
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 Entre as que trabalham na indústria, a faixa etária predominante é a de 30 a 39 com 

40%. Metade são casadas e 90% possuem o Ensino Médio completo. A metade delas teve 

mais de 2 até 5 filhos, 60% têm um parceiro fixo, 60% já se casaram/juntaram uma vez e 

60% são da capital paulista. A renda da metade é de 3 a 5 salários mínimos e das outras 40% 

compreende a faixa entre 1 a 3 salários mínimos. 80% trabalham período integral, 90% têm 

casa própria, 75% não têm crediário e 50% têm o nome no Serasa por ter emprestado o nome 

e as outras 40% não têm.  

Entre as prestadoras de serviços, a faixa etária predominante também é a de 30 a 39 

com 38%. Metade são casadas e 68% possuem o Ensino Médio completo. 53% tiveram até 2 

filhos, 70% têm um parceiro fixo, 58% já se casaram/juntaram uma vez e 75% são da capital 

paulista. A renda de 68% é de 3 a 5 salários mínimos e 83% trabalham período integral. 60% 

têm casa própria e 30% têm alugada. 70% não têm crediário, 53% não têm o nome no Serasa 

e 35% têm. 

 Entre as funcionárias públicas, não há uma faixa etária predominante. A idade se 

distribui com 29% para as seguintes faixas: de 18 a 24, de 30 a 39 e de 40 a 49 anos. O 

estado civil predominante é de casada com 71%. Solteiras respondem por 29%. O grau de 

instrução é de 57% com o Fundamental II completo e 43% com o Ensino Médio completo. 

71% tiveram até 2 filhos, 86% têm um parceiro fixo e 86% já se casaram/juntaram uma vez. 

100% são da capital paulista, 57% se recusaram a informar a renda, 57% trabalham meio 

período e 43% trabalham período integral. 86% têm casa própria e 57% não têm o nome no 

Serasa, sendo que 29% têm por terem emprestado o nome. 

As profissionais liberais/autônomas se distribuem nas faixas etárias de 40 a 49 com 

41% e de 50 a 59 com 27%. 41% estão solteiras e 32% são casadas. O grau de instrução é de 

41% com o Fundamental II completo e 32% com o Ensino Médio completo. 41% tiveram até 

2 filhos e 27% mais de 2 até 5 filhos. 59% têm um parceiro fixo, 46% já se casaram/juntaram 

uma vez e 27% duas vezes. 50% são da capital paulista e 32% da região nordeste. A maior 

renda, com 41%, é de 1 a 3 salários mínimos e com 18% de participação há as faixas entre 3 

a 5 salários mínimos, até um salário mínimo e a recusa. 82% trabalham período integral, 68% 

têm casa própria e 27% alugada. 67% não têm crediário e 77% têm o nome no Serasa, sendo 

36% por terem emprestado o nome. 

 As donas de casa se distribuem nas faixas etárias de 30 a 39 com 25% e de 18 a 24 

anos com 23% e de 50 a 59 com 21%. 38% são casadas e 35% são solteiras. O grau de 

instrução é de 47% com o Ensino Médio completo e de 24% tanto o Ensino Fundamental II 
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completo quanto o fundamental I completo. 47% tiveram até 2 filhos e 33% mais de 2 até 5 

filhos. 68% têm um parceiro fixo e 60% já se casaram/juntaram uma vez. 69% são da capital 

paulista. A maior renda, com 47%, é de 1 a 3 salários mínimos e com 21% as faixas de até 1 

salário mínimo e entre 3 a 5 salários mínimos. 100% não trabalham, 71% têm casa própria, 

75% não têm crediário e 40% não têm o nome no Serasa, sendo que 34% têm por terem 

emprestado o nome. 

Entre as aposentadas ou pensionistas, a faixa etária predominante é a de 50 a 60 com 

80% e os 20% restantes se encontram na faixa de 40 a 49 anos. 60% são casadas e 20% são 

as solteiras. 60% possuem o Ensino Fundamental II completo. 80% tiveram até 2 filhos e 

20% nenhum filho. 60% têm um parceiro fixo, 40% já se casaram/juntaram uma vez e 

também com 40% as que se casaram/juntaram 2 vezes. 100% são da capital paulista. A  

renda de 60% é de 1 até 5 salários mínimos. 100% não trabalham, 100% têm casa própria, 

100% não têm crediário e 40% têm o nome no Serasa e os outros 40% não têm. 

 Entre as que estão desempregadas, a maioria são jovens na faixa etária de 18 a 24 

com 57% e com 29% na faixa de 25 a 29 anos. 57% são solteiras e 29% são casadas. 71% 

possuem o Ensino Médio completo, 57% delas não tiveram nenhum filho e 29% até 2 filhos. 

57% têm um parceiro fixo, 64% já se casaram/juntaram uma vez. 100% são da capital 

paulista. A maior renda, 71%, concentra-se entre 1 a 3 salários mínimos. 100% não 

trabalham, 93% têm casa própria e 57% não têm o nome no Serasa e 29% têm. 

As estudantes, em sua maioria quase absoluta (94%), são jovens na faixa etária de 18 

a 24 anos. 94% são solteiras. 63% possuem o Ensino Médio completo. 100% delas não 

tiveram nenhum filho. 75% não têm um parceiro fixo. 94% não se casaram/juntaram 

nenhuma vez. 94% são da capital paulista. A maior renda concentra-se entre 1 a 3 salários 

mínimos com 56% e 19% entre 3 a 5 salários mínimos. 100% não trabalham, 94% têm casa 

própria e 88% não têm o nome no Serasa. 

Só uma entrevistada se autodenominou empresária. Ela está na faixa etária de 30 a 39 

anos, possui o Ensino Fundamental I completo, teve mais 2 até 5 filhos, tem um parceiro 

fixo, já se casou/juntou duas vezes e é da capital paulista. A sua renda concentra-se entre 1 a 

3 salários mínimos, tem casa própria e tem o nome no Serasa. 



 158 

Tabela 28: Perfil da ocupação atual  
Ocupação 
atual  

Faixa etária Estado 
civil 

Grau de 
Instrução 

Número de 
filhos  

Situação 
afetiva 
atual 

Casou/ 
juntou 

Naturalidade Renda Tempo no 
trabalho 

Condição 
da 
residência 

Crediário Inclusão no 
Serasa 

Empresária De 30 a 39 
anos 100% 

Casada 
100% 

Fundamental II 
completo/Médio 
incompleto 100% 

Mais de 2 
até 5 filhos 
100% 

Um 
parceiro 
fixo 100% 

2 vezes 
100% 

São Paulo 
Capital 
100% 

Entre 1 até 3 
SM 100% 

Período 
integral 
100% 

Própria 
100% 

- Sim 100% 
 

Trabalhadora 
da indústria 

De 30 a 39 
anos 40% 

Casada 
50%  

Médio completo/ 
Superior 
incompleto 90% 

Mais de 2 
até 5 filhos 
50% 
 

Um 
parceiro 
fixo 60% 

1 vez 60% 
 

São Paulo 
Capital 
60%  

Entre 3 até 5 
SM 50% 
Entre 1 até 3 
SM 40% 

Período 
integral  
80% 

Própria 
90% 

Não 75% Sim, 
emprestou o 
nome 50% 
Não 40% 

Prestadora de 
Serviços 

De 30 a 39 
anos 38% 

Casada 
50%  

Médio completo/ 
Superior 
incompleto 68% 

Até 2 filhos 
53% 
 

Um 
parceiro 
fixo 70% 

1 vez 58% 
 

São Paulo 
Capital 
75% 

Entre 1 até 3 
SM 68% 

Período 
integral 
83% 

Própria 
60% 
Alugada 
30% 

Não 70% Não 53% 
 
Sim 35% 
 

Funcionária 
Pública 

De 18 a 24 
anos 29% 
De 30 a 39 
anos 29% 
De 40 a 49 
anos 29% 

Casada 
71%  
 
Solteira 
29% 

Fundamental II 
completo/Médio 
incompleto 57% 
Médio completo/ 
Superior 
incompleto 43% 

Até 2 filhos 
71% 
 
 

Um 
parceiro 
fixo 86% 
 

1 vez 86% São Paulo 
Capital 
100% 

Recusa 57% Meio 
período 
57% 
Período 
integral 
43% 

Própria 
86% 
 
 

- Não 57% 
 
Sim, 
emprestou o 
nome 29% 
 

Profissional 
liberal/ 
autônoma 

De 40 a 49 
anos 41% 
 
De 50 a 60 
anos 27% 

Solteira 
41% 
 
Casada 
32%  

Fundamental II 
completo/Médio 
incompleto 41% 

Médio completo/ 
Superior 
incompleto 32% 

Até 2 filhos 
41% 
 
Mais de 2 
até 5 filhos 
27% 

Um 
parceiro 
fixo 59% 
 

1 vez 46% 
 
2 vezes 27% 

São Paulo 
Capital 
50% 
 
Região 
nordeste 
32% 

Entre 1 até 3 
SM 41% 
Até 1 SM 
18% 
Entre 3 até 5 
SM 18% 
Recusa 18% 

Período 
integral 
82% 

Própria 
68% 
 
Alugada 
27% 

Não 67% Sim 41% 
 
Sim 
emprestou 
nome 36% 
 

Dona de Casa De 30 a 39 
anos 25% 
De 18 a 24 
anos 23% 
De 50 a 60 
anos 21% 

Casada 
38% 
Solteira 
35% 

Médio completo/ 
Superior 
incompleto 47% 
Fundamental I 
completo/ 
Fundamental II 
incompleto 25% 
Fundamental II 
completo/Médio 
incompleto 25% 

Até 2 filhos 
47% 
Mais de 2 
até 5 filhos 
33% 

Um 
parceiro 
fixo 68% 
 

1 vez 60% 
 

São Paulo 
Capital 
69% 

Entre 1 até 3 
SM 47% 
Até 1 SM 
21% 
Entre 3 até 5 
SM 21% 

Não 
trabalha 
100% 
 

Própria 
71% 
 

Não 75% Não 40% 
 
Sim, 
emprestou o 
nome 34% 
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Aposentada ou 
Pensionista 

De 50 a 60 
anos 80% 
 
De 40 a 49 
anos  20% 

Casada 
60% 
 
Solteira 
20% 

Fundamental II 
completo/Médio 
incompleto 60% 

Até 2 filhos 
80% 
 
Nenhum 
20% 

Um 
parceiro 
fixo 60% 
 

1 vez 
40% 
 
2 vezes 40% 

São Paulo 
Capital 
100% 
 

Entre 1 até 3 
SM 60% 
 

Não 
trabalha 
100% 

Própria 
100% 

Não 100% Não 40% 
 
Sim 40% 
 

Desempregada De 18 a 24 
57% 
 
De 25 a 29 
anos 29% 

Solteira 
57% 
 
Casada 
29% 

Médio completo/ 
Superior 
incompleto 71% 

Nenhum 
57% 
 
Até 2 filhos 
29% 

Um 
parceiro 
fixo 57% 

1 vez 64% 
 

São Paulo 
Capital 
100% 
 

Entre 1 até 3 
SM 71% 
 

Não 
trabalha 
100% 
 

Própria 
93% 
 

- Não 57% 
 
Sim 29% 
 

Estudante De 18 a 24 
anos 94% 

Solteira 
94% 

Médio completo/ 
Superior 
incompleto 63% 

Nenhum 
100% 
 

Não tem 
parceiro 
75% 

Nenhuma 
94% 

São Paulo 
Capital 
94% 
 

Entre 1 até 3 
SM 56% 
 
Entre 3 até 5 
SM 19% 

Não 
trabalha 
100% 
 

Própria 
94% 
 

- Não 88% 
 

Não exerce 
atividade 

De 30 a 39 
anos 100% 

-  Fundamental I 
completo/ 
Fundamental II 
incompleto 100% 

Mais de 2 
até 5 filhos 
100% 

Um 
parceiro 
fixo 100% 
 

2 vezes 
100% 

São Paulo 
Capital 
100% 
 

Entre 1 até 3 
SM 100% 
 

Não 
trabalha 
100% 
 

Própria 
100% 
 

- Sim 100% 
 

Outras - 
espontâneo 

De 18 a 24 
anos 29% 
 
De 30 a 39 
anos 29% 
 
De 25 a 29 
anos 24% 

Solteira 
41% 
 
Casada 
35% 
 

Médio completo/ 
Superior 
incompleto 71% 

Até 2 filhos 
41% 
 
Nenhum 
29% 
 
Mais de 2 
até 5 filhos 
29% 

Um 
parceiro 
fixo 94% 
 

1 vez 41% 
 
Nenhuma 
24% 
 
2 vezes 24% 
 

São Paulo 
Capital 
65% 
 

Entre 1 até 3 
SM 53% 
 
Até 1 SM 
24% 
 

Período 
integral 
59% 
 
Meio 
período 
41% 

Própria 
71% 
 

Não 100% Não 53% 
 
Sim 35% 



 160 

 As outras respostas espontâneas, em sua maioria, são de jovens com 29% para as 

faixa etária de 18 a 24 e de 30 a 39 anos e 24% para as de 25 a 29 anos. 41% são solteiras e  

35% são casadas. 71% possuem o Ensino Médio completo. 41% tiveram até 2 filhos, as que 

não tiveram nenhum filho são 29% e as que tiveram mais de 2 até 5 filhos são 29%. A 

maioria (94%) tem um parceiro fixo. 41% já se casaram/juntaram uma vez, 24% nenhuma 

vez e 24% por duas vezes. 65% são da capital paulista. A maior renda concentra-se entre 1 a 

3 salários mínimos (53%) e 24% estão na faixa de até um salário mínimo. 59% trabalham 

período integral e 41% trabalham meio período. 71% têm casa própria e 100% não têm 

crediário. 53% não tem o nome no Serasa e 35% têm. 

 

5.1.3.10 Endividamento  

 O endividamento é um assunto que, como se pode observar no quadro 1, desperta o 

interesse do meio acadêmico e econômico. No levantamento feito, entre os anos de 2005 a 

2013, quadro 1, foram encontrados 13 trabalhos, sendo 11 dissertações e 2 teses. Desses 5 

fazem menção direta ao endividamento das classes de baixa renda. 

 

Quadro 22: Levantamento sobre endividamento em trabalhos acadêmicos 

Autor (ano) Título Dissertação /Tese - 
Universidade 

Ferreira  
(2009) 

A insustentável leveza do ter: Consumismo como 
externalidade negativa no Brasil pós-abertura comercial 
(1990-2008). 

Dissertação Universidade 
Federal de Pernambuco 

Zerrenner  
(2007) 

Estudo sobre as razões para o endividamento da população 
de baixa renda. 

Dissertação Universidade 
de São Paulo 

Malburg  
(2010) 

Implicações do uso do crédito pessoal para com gestão de 
orçamento familiar da população de baixa renda. Dissertação PUC-RIO 

Cunha  
(2013) 

O futuro a Deus pertence: endividamento entre 
consumidores emergentes. Dissertação PUC-RIO 

Moura   
(2010) 

Impacto dos diferentes níveis de materialismo na atitude ao 
endividamento e no nível de dívida para financiamento do 
consumo de famílias de baixa renda no município de São 
Paulo. 

Dissertação Fundação 
Getúlio Vargas 

Souza  
(2013) 

O uso do crédito pelo consumidor: percepções 
multifacetadas de um fenômeno intertemporal  

Dissertação Universidade 
de Brasília 

Magalhães 
(2005) 

Economia, natureza e cultura: Uma visão histórica e 
interdisciplinar dos sertanejos, dos mercados e das 
organizações no sertão da Bahia 

Dissertação Universidade 
de São Paulo  

Drum  
(2010) 

Déficit habitacional e impactos econômicos do programa 
Minha Casa Minha Vida no Rio Grande do Sul 

Dissertação PUC-Rio 
Grande do Sul 

Cortez  
(2011) 

Sistemas sociais de produção da castanha da Amazônia 
(Bertholletia excelsa Bonpl.) No município de Manicoré - 
AM   

Dissertação Universidade 
Federal do Amazonas 

Copetti  
(2008) 

Fatores que dificultam o acesso dos agricultores familiares 
às políticas de crédito rural: O caso do PROFAF - Crédito 
no município de Alegria - RS  

Dissertação Universidade 
Federal do Rio Grande 
do Sul  
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Santoni  
(2010) 

Saneamento Básico e desigualdades: O financiamento 
federal da política pública (2003-2009) 

Dissertação Universidade 
de Brasília 

Barbosa  
(2006) 

Os planos de desenvolvimento e a educação: De Juscelino 
Kubitschek ao regime militar 

Tese Universidade 
Estadual de Campinas 

Porto  
(2007) 

Impasses, resistência e singularidades da construção de 
projetos político-pedagógicos: As formas de enfrentamento 
na implementação das políticas de formação dos 
profissionais da educação na UFPB 

Tese Universidade 
Estadual de Campinas 

 

Segundo a pesquisa da Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo - CNC 

(2016) sobre endividamento e inadimplência do consumidor, o percentual de famílias com 

dívidas recuou em maio de 2016 em comparação com o mesmo período em 2015. Conforme 

pode-se ver na figura 3, apesar de não apresentaram os dados agrupados por classe social, 

pode-se utilizá-los como indicador para uma compressão dos dados que foram obtidos na 

pesquisa deste trabalho, na qual o endividamento não ultrapassa a casa dos 22%,. 

 

Figura 4: Endividamento das famílias  

Fonte: CNC Disponível em: < http://cnc.org.br/sites/default/files/arquivos/analise_peic_maio_2016.pdf >. Acesso 26 out. 2016. 
 

 Os dados da tabela apontam que as mulheres de classe C não se endividam muito, 

apesar de 42% terem emprestado o nome para outra pessoa comprar ou financiar algo. 

Tabela 29: Endividamento 

Endividamento Sim Não 

Possui carnê de crediário atualmente de lojas 15% 85% 

Possui alguma parcela de carnê de crediário em atraso 16% 84% 
Possui algum tipo de financiamento ou endividamento atualmente 22% 78% 
Já emprestou seu nome para que outra pessoa pudesse comprar ou financiar algo 42% 58% 
Pediu empréstimo em nome de outra pessoa para que você pudesse comprar ou financiar 
algo 17% 83% 

 

 A tabela 29 indaga se já tiveram o nome incluído em lista de inadimplentes ao que se 

pode dizer que sim. O sim soma 53%, enquanto o não corresponde a 47%. 

 

1 

 

  

 

Percentual de famílias com dívidas diminui em maio de 2016 
  
O percentual de famílias com dívidas recuou em maio de 2016 ante o mês anterior, assim como 

na comparação com o mesmo período de 2015. Já o percentual de famílias com contas ou 
dívidas em atraso aumentou em relação a abril e manteve a tendência de alta em relação ao 

ano passado. O percentual que relatou não ter condições de pagar suas contas em atraso 
também aumentou em relação a abril, assim como em relação ao ano anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

O percentual de famílias que relataram ter dívidas entre cheque pré-datado, cartão de crédito, 

cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e seguro alcançou 

58,7% em maio de 2016, o que representa uma queda em relação aos 59,6% observados em 

abril de 2016, como também em relação aos 62,4% registrados em maio de 2015.  

Apesar da queda do percentual de famílias endividadas, o percentual daquelas com dívidas ou 

contas em atraso aumentou em maio de 2016, na comparação mensal, de 23,2% para 23,7% 

do total. Houve alta do percentual de famílias inadimplentes também em relação a maio de 

2015, quando esse indicador alcançou 21,1% do total. O percentual de famílias que declararam 

não ter condições de pagar suas contas ou dívidas em atraso e que, portanto, permaneceriam 

inadimplentes também registrou alta em ambas as bases de comparação mensal, atingindo 

9,0% em maio de 2016, ante 8,2% em abril de 2016 e 7,4% em maio de 2015. 

A redução do número de famílias endividadas foi observada em ambos os grupos de renda 

pesquisados, abaixo e acima de dez salários mínimos, tanto na comparação com o mês 

imediatamente anterior quanto na comparação com o mesmo período do ano passado. Entre 

as famílias que ganham até dez salários mínimos, o percentual daquelas com dívidas foi de 

60,3% em maio de 2016, ante 61,0% em abril de 2016 e 63,7% em maio de 2015. Entre as 

famílias com renda acima de dez salários mínimos, o percentual daquelas endividadas passou 

de 52,3%, em abril de 2016, para 50,8%, em maio de 2016. Em maio de 2015, o percentual de 

famílias com dívidas nesse grupo de renda era de 56,2%. 

Síntese dos resultados (% em relação ao total de famílias) 

 Total de 
endividados 

Dívidas ou 
contas em 

atraso 

Não terão 
condições de 

pagar 

Maio de 2015 62,4% 21,1% 7,4% 

Abril de 2016 59,6% 23,2% 8,2% 

Maio de 2016 58,7% 23,7% 9,0% 
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Tabela 30: Inclusão no Serasa 
Inclusão % 

Sim, por deixar de pagar algo que comprei  29  

Sim, mas por ter emprestado meu nome a alguém  24  

Não   47  

 

 

5.1.3.11 Condição da residência 

Segundo dados IBGE (2011), no Brasil, a densidade domiciliar, relação entre as 

pessoas moradoras nos domicílios particulares ocupados e o número de domicílios 

particulares ocupados, apresentou um declínio de 13,2% no último período censitário, mais 

acentuado que os 9,6% observados entre os Censos de 1991 e 2000, passando de 3,8, em 

2000, para 3,3, em 2010.  

A região norte tem a maior densidade domiciliar, enquanto a sul apresenta a menor, 

sendo que a tendência de declínio é uma característica geral e está diretamente relacionada à 

redução da fecundidade. Das cinco regiões, apenas a norte apresenta média de moradores por 

domicílio igual a 4,0. Nas demais, esse valor já se situa entre os 3,1 na região sul e 3,5 no 

nordeste. No contexto estadual, as médias oscilam entre 3,0, no Rio Grande do Sul e no Rio 

de Janeiro, e 4,3, nos estados do Amazonas e Amapá. 

Apesar da melhora registrada na década, alguns indicadores ainda permanecem ruins 

na questão das moradias, quando comparados com os de outras sociedades em 

desenvolvimento. Os domicílios com saneamento adequado passaram de 45,3% em 1991 para 

56,5% em 2000 e 61,8% em 2010. Vale ressaltar que saneamento adequado inclui ligação à 

rede geral de esgoto ou fossa séptica, abastecimento de água da rede geral e coleta regular de 

lixo. Quase 40% dos brasileiros vivem, portanto, em condições sanitárias inaceitáveis e isso 

se deve em grande parte à incapacidade dos municípios de elaborar projetos de saneamento 

(IBGE, 2000).  

Em outro contexto, segundo dados do IBGE (2010), é interessante enfatizar que 11,4 

milhões de brasileiros (6,0%) vivem em aglomerados subnormais (assentamentos irregulares 

conhecidos como favelas, invasões, grotas, baixadas, comunidades, vilas, ressacas, 

mocambos, palafitas, entre outros). Em 2010, havia 6.329 aglomerados subnormais, 

concentrando 6,0% da população brasileira.  Vinte regiões metropolitanas concentravam 

88,6% desses domicílios e quase metade (49,8%) dos domicílios de aglomerados estavam na 

região sudeste  (23,2% em São Paulo e 19,1% no Rio de Janeiro). Nos aglomerados, 67,3% 
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dos domicílios tinham rede de coleta de esgoto ou fossa séptica; 72,5% recebiam energia 

elétrica com medidor exclusivo; 88,3% eram abastecidos por rede de água; e 95,4% tinham o 

lixo coletado diretamente ou por caçamba. 

 Apesar de toda a precariedade apontada pelas pesquisas acima descritas na amostra 

dessa pesquisa, mostra a situação que se tem: 74% possuem casa própria e desses 93% já 

quitaram sua casa. 

 

Tabela 31: Tipo de residência 
Tipo de residência  NA % 
Própria 156 74 
Alugada 44 21 
Cedida/Emprestada  10 5 
Total  210 100 

 

 

Tabela 32: Tipo de Residência - posse  
Sua residência já está quitada NA % 
Sim  145 92,95 
Não  11 7,05 
Total 156 100 
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6 ATITUDES EM RELAÇÃO AO CELULAR, ÀS TECNOLOGIAS E AO LAZER E 

HÁBITOS DE MÍDIA 

 
 

Passa-se a apresentar os resultados obtidos sobre os temas celular, tecnologias, lazer e 

hábitos de mídias e o respectivo cuzamento destes com as características demográficas (faixa 

etária, grau de instrução, estado civil e números de filhos) e as socieconômicas (renda 

familiar, ocupação atual e tempo no trabalho) por acreditar que estas são as mais relevantes 

para os objetivos propostos neste trabalho. A análise foi feita buscando-se relacionar pontos 

do pressuposto teórico proposto, atitudes e intenções comportamentais, comparando os dados 

obtidos com pesquisas selecionadas a partir de livros, teses e artigos conforme a revisão das 

referências apresentadas.  

 

6.1 Celular 

Com a massificação do celular, no ano de 2016, o Brasil atingiu em média 1,2 

celulares/habitante (ANATEL, 2016). Esse número confirma o que se vê todos os dias em 

ruas, ônibus, bares, restaurantes, casas: as pessoas entretidas utilizando seus celulares. 

O celular deixou de ser apenas um objeto de desejo para se tornar uma necessidade, 

deixou de ser artigo de luxo para, em muitos casos, tornar-se item básico. A telefonia móvel 

atingiu um patamar que permeia todo o tecido social brasileiro na modernidade, 

estabelecendo um forte vínculo com ela (DIAS et al, 2003). 

Nessa mesma direção, seguem os dados da pesquisa realizada, em que quase a 

totalidade dos entrevistados, 92%, possuem celular, tabela 28.  

 
Tabela 33: Posse de celular 

Posse  % 

Sim 92 

Não 8 

 

A tabela 34 não apresenta diferenças estatisticamente significativas quanto à posse do 

celular. Tanto os respondentes mais jovens de 18 a 24 anos quanto aos de mais idade de 50 a 

60, em sua grande maioria, apresentam posse de celular com percentual maior que 80%. 

Portanto, ela só demonstra que há em todas as faixas etárias um número maior de 
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posse. Em face disso, elaborou-se a tabela 30 em que temos a distruição da posse pelas 

idades e nesta se vê o que é apontado no trecho subsequente de Siqueira (2011). 

 

Tabela 34: Posse de celular por faixa etária em relação à própria faixa 
Posse De 18 a 24 anos De 25 a 29 anos De 30 a 39 anos De 40 a 49 anos De 50 a 60 anos 

Sim 91% 95% 96% 91% 82% 

Não 9% 5% 4% 9% 18% 
 

Do ponto de vista de faixa etária, Siqueira (2011) pondera que a geração digital, às 

vezes denominada Geração Y, seria muito diferente daquela dos mais idosos, porque a vida 

urbana e o confinamento em apartamentos moldaram nos últimos anos os jovens.  

A Geração Y usaria todos os dispositivos eletrônicos ao mesmo tempo: a TV, o 

computador, o tablet, o smartphone, o videogame, o celular, como também leria fragmentos, 

sem reflexão. Nascidos quando a internet decolava, por volta de 1990, os garotos da Geração 

Y têm facilidade para lidar com os dispositivos móveis da tecnologia pessoal.  

O mundo daqueles que nasceram há mais 50 anos era totalmente analógico, povoado 

de telefones fixos, pretos e eletromecânicos, de rádios e TVs a válvulas, filmes fotográficos 

de rolo e discos de vinil. Os que têm entre 30 e 50 anos talvez tenham vivido a transição 

entre o mundo analógico e o digital, quando surgiam os primeiros PCs, CDs e videocassetes, 

no começo dos anos 1980 até a metade dos 1990.  

 Na tabela 35, observa-se em números essa diferença geracional para os jovens de 18 a 

24 anos (27%). A posse corresponde a mais que o dobro do pessoal da faixa de 50 a 60 

(11%). 

 
Tabela 35: Posse de celular por faixa etária em relação ao total das faixas 

Posse De 18 a 24 anos De 25 a 29 anos De 30 a 39 anos De 40 a 49 anos De 50 a 60 anos 

Sim  27% 19% 26% 17% 11% 

Não 29% 12 12% 18% 29% 
 

Em relação ao nível de instrução, tabela 36, também se pode notar que não há efetiva 

diferenciação. É lícito considerar que o telefone celular é um tipo de produto que faz parte da 

vida de pessoas com idades e níveis educacionais indistintamente.  
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Tabela 36: Posse de celular por grau de instrução 

Posse 
Analfabeto / 

Fundamental I 
incompleto 

Fundamental I 
completo / 

Fundamental II 
incompleto 

Fundamental II 
completo / 

Médio 
incompleto 

Médio completo 
/ Superior 
incompleto 

Superior 
completo 

Sim 100% 81% 90% 96% 100% 

Não 0% 19% 10% 4% 0% 

 

O mesmo fenômeno ocorre quanto se investiga a correlação de posse de celular por 

estado civil. Não há diferenças significativas. 

 

Tabela 37: Posse de celular por estado civil 

Posse Casada Solteira Viúva 
Separada/ 
divorciada 

Mora junto com 
alguém 

Sim 93% 92% 100% 100% 83% 

Não 7% 8% 0% 0% 17% 
 

 Na tabela seguinte, o percentual mais alto, 98,3%, é das mulheres que não tiveram 

nenhum filho. As demais também apresentam um percentual acima de 80% que pode ser 

considerado alto em relação à posse. 

 

Tabela 38: Posse de celular por número de filhos 

Posse Nenhum Até 2 Mais de 2 até 5 Mais de 5 

Sim 98% 90% 89% 83% 

Não 2% 10% 11% 17% 

 

 A renda média como era de se esperar, interfere um pouco na posse, mas também sem 

grandes disparidades. Podemos observar que conforme a renda aumenta o percentual de 

posse também. 

 

Tabela 39: Posse de celular por renda familiar 

Posse Até 1 SM 
(R$788,00) 

Entre 1 
até 3 SM 

Entre 3 
até 5 SM  

Entre 5 até 
6 SM 

Entre 6 até 
10 SM Recusa Não sabe 

Sim 87% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 

Não 13% 10% 5% 0% 0% 0% 0% 
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 Na tabela 40, vê-se que a ocupação atual também não interfere substancialmente na 

posse do celular pela mulheres da classe C. 

 
Tabela 40: Posse de celular por ocupação profissional 

 Posse Empresárias Trabalhadora 
da indústria 

Prestadora de 
Serviços 

Funcionária 
Pública 

Profissional 
Liberal/ 

autônoma 

Dona de 
Casa 

Aposentada 
ou 

Pensionista 
Desempregada Estudante 

Não exerce 
nenhuma 
atividade 

Outras 

Sim 100% 100% 90% 100% 96% 87% 80% 93% 100% 100% 100% 

Não 0,0% 0,0% 10% 0,0% 4% 13% 20% 7% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

O mesmo ocorre com a posse em relação ao tempo no trabalho que fica sempre acima 

de 89%. 

 
Tabela 50: Posse de celular por tempo no trabalho 

Posse Trabalha período integral Trabalha meio período Não trabalha 

Sim 96% 92% 89% 

Não 4% 8% 11% 

 

 

6.1.1 Tipo de Plano de Celular 

Alves (2006) explica que, no Brasil, as empresas de telefonia celular representam um 

dos melhores exemplos da busca de negócios que exploram o mercado existente nas camadas 

de baixa renda. Assim, em um cenário competitivo e com índices de penetração do serviço 

entre as classes AB, surgiu a alternativa de viabilizar o uso do celular entre a população de 

baixa renda, com a criação do sistema pré-pago de recarga, o parcelamento de aparelhos e 

políticas de comunicação e distribuição agressivas. 

O percentual de pré-pagos é aproximadamente 9 vezes maior que o de pós-pagos, ou 

seja, os pré-pagos representam 90% do total. Segundo dados da Anatel para o Brasil, o 

percentual de pré-pagos é de 82% (TELECO, 2011).  

Apesar de se tratar de amostra não probabilística, essa diferença para os dados da 

Anatel pode ser creditada ao fato de a amostra pertencer exclusivamente às mulheres da 

classes C. Conforme os dados da tabela 37, 90% têm celular pré-pago. 
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Tabela 51: Tipo de plano de celular 
Tipo do Plano % 

Pré-pago 90 

Pós-pago 10 

 

 A tabela apresenta o cruzamento do tipo de plano com a faixa etária, em que se pode 

observar que a condição do plano pré-pago permanece quase homogênea para todas as faixas, 

com um aumento de aproximadamente 10% quanto observamos o plano pós-pago da faixa de 

18 a 24 e a de 50 a 60 anos. 

 
Tabela 52: Tipo de plano de celular por faixa etária 

Tipo do Plano De 18 a 24 
anos De 25 a 29 anos De 30 a 39 

anos 
De 40 a 49 

anos 
De 50 a 60 

anos 

Pré-pago 92% 92% 90% 88% 82% 
Pós-pago 8% 8% 10% 12% 18% 

 

Schaun et al (2009) consideram o celular como supermídia, no que diz respeito a 

consumo, status e sedução da renda baixa. O celular tem papel importante como tecnologia 

de infocomunicação (LEX, 2008) e como ferramenta de inclusão digital e social (BACHA; 

VIANNA; SANTOS, 2009).  

Na tabela 53, verifica-se que há tendência de maior participação de pós-pago entre os 

respondentes de grau de instrução superior. As diferenças são estatisticamente significantes.  

 
Tabela 53: Tipo de plano por grau de instrução 

Tipo de 
plano 

Analfabeto / 
Fundamental I 

incompleto 

Fundamental I 
completo / 

Fundamental II 
incompleto 

Fundamental II 
completo / Médio 

incompleto 

Médio 
completo / 
Superior 

incompleto 

Superior 
completo 

Pré-pago 100% 100% 86% 89% 80% 

Pós-pago 0% 0% 14% 11% 20% 

 

Quanto ao estado civil chamam a atenção as viúvas, por terem todas o plano pré-pago, 

e as separadas/divorciadas por apresentarem a taxa mais alta dos pós-pago 21%. 
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Tabela 54: Tipo de plano por estado civil 
Tipo de 
plano Casada Solteira Viúva Separada/ 

divorciada 
Mora junto com 

alguém 

Pré-pago 91% 90% 100% 79% 89% 

Pós-pago 9% 10% 0% 21% 11% 

 

Quanto ao número de filhos percebe-se que essa característica não influência muito a 

taxa dos planos pré-pago. Todas se mantêm acima de 80%, mas quando se observa o plano 

pós-pago, as mulheres que tiveram 5 ou mais filhos apresentam um percentual de 20% maior 

deste tipo de plano. 

 
Tabela 55: Tipo de plano por número de filhos 

Tipo de plano Nenhum Até 2 Mais de 2 até 5 Mais de 5 

Pré-pago 88% 90% 92% 80% 

Pós-pago 12% 10% 8% 20% 

 
A tabela apresenta a distribuição segundo a renda entre pré-pago e pós-pago. 

Conforme seria de se esperar, há tendência de crescimento do percentual de pós-pagos à 

medida que a renda aumenta, mas o predomínio ainda é do pré-pago mesmo entre aquelas que 

possuem uma faixa de renda mais alta, de 6 a 10 salários mínimos com 100% de pré-pago. 

 
Tabela 56: Tipo de plano por renda familiar 

Tipo de 
plano 

Até 1 SM 
(R$788) 

Entre 1 até 
3 SM 

Entre 3 até 
5 SM 

Entre 5 até 
6 SM 

Entre 6 até 
10 SM 

Recusa 

Pré-pago 92% 92% 86% 100% 100% 85% 

Pós-pago 8% 8% 14% 0% 0% 15% 
 

 Ao se verificar o tipo de ocupação profissional, vê-se que o tipo pré-pago, que nos 

itens anteriores mantinha um percentual acima de 80%, cai para 70%, e que nas profissões, 

profissional liberal/autônoma e aposentadas/pensionista, a taxa de pós-pago é de 24% e 25% 

respectivamente. 
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Tabela 57: Tipo de plano por ocupação profissional 

Tipo 
de 
plano 

Empresárias Trabalhadora da 
indústria 

Prestadora de 
Serviços 

Funcionária 
Pública 

Profissional 
Liberal/ 

autônoma 
Dona de Casa Aposentada ou 

Pensionista Desempregada Estudante 
Não exerce 
nenhuma 
atividade 

Outras 

Pré-
pago 100% 90% 94% 86% 76% 90% 75% 92% 94% 100% 94% 

Pós-
pago 0% 10% 6% 14% 24% 10% 25% 8% 6% 0% 6% 

 

 Quanto ao tempo no trabalho também para o pré-pago não interfere. Quase todas com 

90%. Já o pós-pago, entre quem trabalha meio período, tem o menor percentual de 9%. 

 

Tabela 58: Tipo de plano por tempo no trabalho 

Tipo de plano Trabalha período integral Trabalha meio 
período Não trabalha 

Pré-pago 89% 91% 90% 
Pós-pago 11% 9% 10% 

 

 

6.1.2 Melhorias trazidas pelo celular para a vida dos entrevistados  

No contexto de relacionar o uso ou posse de celular à vida dos entrevistados, foi 

indagado se houve melhorias. Na tabela 59, observa-se que para mais que a metade, 51%, 

não priorou nem melhorou e para apenas 1% piorou. 

 
Tabela 59: Melhorias trazidas pelo celular 

Melhorias  % 

Melhorou 48 
Piorou 1 
Nem melhorou, nem piorou   51 

 

Quando indagados por faixa-etária, tabela 46, tem-se que para a faixa de 18 a 24 anos, 

para mais da metade, 54%, melhorou, mas esse percentual cai para aproximadamente 40% 

para as faixas de 30 a 39 e de 50 a 60 anos na qual também 5% acha que piorou. 
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Tabela 60: Melhorias trazidas pelo celular por faixa 

Melhorias De 18 a 
24 anos 

De 25 a 
29 anos 

De 30 a 
39 anos 

De 40 a 
49 anos 

De 50 a 
60 anos 

Melhorou 54% 50% 41% 50% 41% 

Piorou 0% 0% 0,0% 0% 5% 

Nem melhorou, nem piorou 46% 50% 59% 50% 54% 
 

As melhorias segundo o grau de instrução, tabela 61, destaca que para as mulheres 

com Ensino Superior completo, 80% responderam que nem melhorou nem piorou. Para as 

com Fundamental I completo piorou.  

 
Tabela 61: Melhorias trazidas pelo celular por instrução 

Melhorias  
Analfabeto / 

Fundamental I 
incompleto 

Fundamental I 
completo / 

Fundamental II 
incompleto 

Fundamental II 
completo / Médio 

incompleto 

Médio 
completo / 
Superior 

incompleto 

Superior 
completo 

Melhorou 50% 52% 53% 46% 20% 

Piorou 0% 4% 0% 0% 0% 
Nem melhorou, 
nem piorou 50% 44% 47% 54% 80% 

 

Quanto ao estado civil, tabela 62, as únicas para quem piorou foram as solteiras com 

um percentual de 1%. Entretanto, para as viúvas, 63%, houve melhorias com o uso ou posse 

do celular. 

 
Tabela 62: Melhorias trazidas pelo celular por estado civil 

Melhorias  Casada Solteira Viúva 
Separada/ 
divorciada 

Mora junto 
com alguém 

Melhorou 47% 46% 63% 57% 47% 

Piorou 0,0% 1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nem melhorou, 
nem piorou 

53% 53% 37% 43% 53% 

 

Por número de filhos, tabela 63, as únicas que apontam que piorou foram as que 

tiveram até dois filhos. Já para as que tiveram mais de 5, tudo continuou igual: nem 

melhorou, nem piorou. 
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Tabela 63: Melhorias trazidas pelo celular por número de filhos 

Melhorias  Nenhum Até 2 Mais de 2 até 5 Mais de 5 

Melhorou 56% 45% 43% 40% 

Piorou 0% 1% 0% 0% 

Nem melhorou, nem piorou 44% 53% 57% 60% 
 

Segundo a renda, tabela 64, apenas 1% das que têm renda entre 1 a 3 salários 

mínimos afirmou que piorou e 100% das que têm renda entre 5 e 6 salários afirmaram que 

nem piorou, nem melhorou. 

 
Tabela 64: Melhorias trazidas pelo celular por renda 

Melhorias por renda Até 1 SM 

R$788,00 

Entre 1 e 3 

SM 

Entre 3 e 5  

SM 

Entre 5 e 

6 SM 

Entre 6 e 

10 SM 

Acima de 

10 SM 
Recusa Não sabe 

Melhorou 31% 44% 66% 50% 0% 0% 54% 50% 

Piorou 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Nem melhorou, nem 

piorou 
69% 55% 34% 50% 100% 0% 46% 50% 

 

Por ocupação profissional, tabela 65, a posse ou uso do celular piorou para 25% das 

aposentadas ou pensionistas, sendo a única categoria a registrar um percentual tão alto para 

piorou. Para as que não exercem nenhuma atividade, melhorou com o celular. 

 
Tabela 65: Melhorias trazidas pelo celular por ocupação profissional 

Melhorias  Empresárias Trabalhadora 
da indústria 

Prestadora 
de Serviços 

Funcionária 
Pública 

Profissional 
Liberal/ 

autônoma 

Dona de 
Casa 

Aposentada  
ou  

Pensionista 
Desempregada Estudante 

Não  
exerce  

nenhuma 
 atividade 

Outras - 
ESPONTÂNEO 

Melhorou 0% 60% 56% 71% 33% 45% 50% 54% 63% 100% 24% 

Piorou 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 

Nem melhorou 
nem piorou 100% 40% 44% 29% 67% 55% 25% 46% 37% 0% 76% 

 

Quando se analisam as melhorias trazidas pelo celular em relação ao tempo no 

trabalho, tabela 66, apenas 1% das que não trabalham afirmou que piorou com o celular. Para 

as que trabalham meio período, para mais da metade, 55%, o celular trouxe melhorias. 
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Tabela 66: Melhorias trazidas pelo celular por tempo no trabalho 

Melhorias  Trabalha período 
integral 

Trabalha meio 
período 

Não trabalha 

Melhorou 43% 55% 50% 

Piorou 0% 0% 1% 

Nem melhorou, nem piorou 57% 45% 49% 
 

6.2 Tecnologia 

O Brasil é o 3o. país do mundo em consumo de PCs, segundo dados do IDC 

(International Data Corporation) Brasil (2016). No total, foram vendidas 3,8 milhões de 

máquinas, 12,5% a mais que no período de 2010, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e 

China.  

Cada vez mais, os brasileiros têm dado valor à mobilidade e economia de espaço dos 

notebooks. Assim, do total, 48,5% do consumidores migraram para desktops e 51,5%, 

notebooks. Além disso, 69,5% das vendas foi feita para uso doméstico, seguida pelo 

corporativo, 25,8%, e pelo setor educacional/governo, 4,7%.  

Pode-se creditar os resultados aos preços extremamente agressivos ofertados pela 

indústria que, com o dólar estável, têm conseguido manter seus preços em queda. Com 

relação à preferência por notebooks, pode-se considerar a influência da mobilidade. 

 O tópico tecnologia contém as questões sobre posse de computador, uso da internet, 

frequência de uso do computador, principais usos da internet e atitudes com relação às 

tecnologias. 

 

6.2.1 Posse de computador 

Seguindo a tendência dos dados do IDC (2016), a posse de computadores pela 

mulheres da classe C, tabela 53, responde por 56% da amostra contra 44% que não possuem, 

uma pequena vantagem para a posse. 

 
Tabela 67: Posse do computador no domicílio 

Posse % 

Sim 56 

Não  44 
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Cruzando-se os dados da posse com as outras características da pesquisa, observa-se 

que, por faixa etária, tabela 54, chama a atenção a faixa de 25 a 29 anos por, exatamente, a 

metade ter e a outra metade não ter computador e a faixa de 18 a 24 anos com 70% para a 

posse e as mulheres com idade entre 40 a 60 anos apresentarem o maior percentual para o não 

e, assim, confirmarem o esperado: o maior percentual para a posse estar com a faixa de menor 

idade. 

 
Tabela 68: Posse do computador no domicílio por faixa etária 

Posse  De 18 a 24 
anos De 25 a 29 anos De 30 a 39 anos De 40 a 49 anos De 50 a 60 anos 

Sim  70% 50% 60% 43% 44% 

Não 30% 50% 40% 57% 56% 

 

O grau de instrução também confirma o esperado, ou seja, quanto mais instruído maior 

o acesso à tecnologia. Para Fundamental I incompleto, 100% não têm computador e para o 

Superior completo, a grande maioria, 80% têm computador. 

 
Tabela 69: Posse do computador no domicílio por grau de instrução 

Posse 
Analfabeto / 

Fundamental I 
incompleto 

Fundamental I 
completo / 

Fundamental II 
incompleto 

Fundamental 
II completo / 

Médio 
incompleto 

Médio 
completo / 
Superior 

incompleto 

Superior 
completo 

Sim 0% 48% 49% 62% 80% 

Não 100% 52% 51% 38% 20% 

 

Quanto à posse por estado civil, tem-se que 65% das casadas possuem computador e 

63% das viúvas não têm. Uma explicação possível para os dados descritos é que as casadas 

estão na faixa etária de 30 a 39 anos, conforme tabela 7, e como já foi apontado, detém o 

segundo maior percentual de posse, e tem até dois filhos, conforme tabela 7, o que sugere a 

importância do computador na residência.  

Para as viúvas, elas são mulheres mais velhas na faixa de 50 a 60, que possuem uma 

escolaridade máxima, nesta amostra, de Fundamental II completo o que, como foi 

anteriormente demonstrado, possuem o maior percentual para o não, 52%, confirmando a 

expectativa de que a instrução e a idade interferem na posse de computadores. 
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Tabela 70: Posse do computador no domicílio por estado civil 

Posse Casada Solteira Viúva 
Separada/ 
divorciada 

Mora junto com 
alguém 

Sim 65% 56% 38% 43% 39% 

Não 35% 44% 63% 57% 61% 

 

A posse em relação ao número de filhos mostra que quanto menor o número de filhos 

maior o percentual para a posse.  

 
Tabela 71: Posse do computador no domicílio por número de filhos 

Posse Nenhum Até 2 Mais de 2 até 5 Mais de 5 

Sim 68% 57% 44% 33% 

Não 32% 43% 56% 67% 

 

Em relação à renda, tabela 72, também se confirma o esperado: quanto maior a renda 

maior são os recursos para aquisição de tecnologia. 

 
Tabela 72: Posse do computador no domicílio por renda familiar 

Posse Até 1 S M 
(R$788,00 ) 

Entre 1 até 3 
SM 

Entre 3 até 5  
SM 

Entre 5 até 6 
SM 

Entre 6 até 
10 SM Recusa Não sabe 

Sim 43% 52% 59% 75% 100% 81% 50% 

Não 57% 48% 41% 25% 0% 19% 50% 

 

Quanto à ocupação profissional em relação à posse, tem-se que 100% das empresárias 

não possuem e o segundo maior valor, 60%, pertence às trabalhadoras da indústria e em 

terceiro vêm as profissionais liberais autônomas com 55%. Os maiores valores para posse são 

das mulheres que não exercem nenhuma atividade com 100%; em segundo, trabalham como 

funcionárias públicas, 86%; em terceiro, com 81%, as estudantes e com 80% as aposentadas. 
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Tabela 73: Posse do computador no domicílio por ocupação profissional 

Posse Empresárias Trabalhadora 
da indústria 

Prestadora  
de Serviços 

Funcionária 
Pública 

Profissional liberal/  
autônoma 

Dona  
de Casa 

Aposentada  
ou  

Pensionista 
Desempregada Estudante Não exerce  

nenhuma atividade Outras 

Sim  0% 40% 53% 86% 45% 56% 80% 50% 81% 100% 53% 

Não 100% 60% 48% 14% 55% 44% 20% 50% 19% 0% 47% 

 

Por fim, a posse em relação ao tempo no trabalho, há o maior percentual de posse para 

as que não trabalham, 60%. O maior percentual ocorre para o não com as que trabalham meio 

período. 

 
Tabela 74: Posse do computador no domicílio por tempo no trabalho 

Posse Trabalha período integral Trabalha meio período Não trabalha 

Sim  55% 42% 60% 

Não 45% 58% 40% 

 

 
6.2.2 Acesso à internet  

Segundo o relatório da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o preço da 

banda larga fixa no Brasil caiu 71% nos últimos cinco anos. O valor médio mensal de 1 

Mbps passou de R$21,18, em 2010, para R$5,98, em 2015 (TELEBRASIL, 2016). 

Conforme os dados da Telebrasil (2016), alcançaram-se 222 milhões de acessos, 

considerando os acessos fixos e móveis. O número de acessos em banda larga fixa chegou a 

26 milhões em maio de 2016.  

A banda larga móvel fechou o mês de maio de 2016 com 196 milhões de acessos. 

Desse total, 37,4 milhões são pela tecnologia 4G, que apresentou crescimento de 215% nos 

últimos 12 meses, com a ativação de 25 milhões de novos acessos (TELEBRASIL, 2016).  

 A primeira pergunta feita, nesta pesquisa, para se verificar o acesso e uso da internet 

foi se na residência havia internet. Por meio da tabela 61, observa-se que 61% da amostra 

respondeu que sim. 
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Tabela 75: Internet em casa 

Posse  
% 

Sim 61 

Não 39 

 

 O cruzamento dessa variável com as características demográficas e socioeoconômicas 

apontam que segundo a faixa etária o maior percentual para o sim está na faixa de 30 a 39 

anos com 70%, que também apresentou o segundo maior percentual, aproximadamente 60%, 

tabela 54, para a posse de computador. 

 
Tabela 76: Internet em casa por faixa etária 

Posse  De 18 a 24 
anos 

De 25 a 29 
anos 

De 30 a 39 
anos 

De 40 a 49 
anos 

De 50 a 60 
anos 

Sim  67% 55% 70% 51% 52% 

Não 33% 45% 30% 49% 48% 

 

 Observa-se que o sim assume uma perspectiva crescente de 50% para a primeria faixa 

e 65% para a penúltima, caindo para 60% na última faixa que é a do Ensino Superior 

completo, ao que se pode supor que seja devido à conclusão dos estudos. 

 
Tabela 77: Internet em casa por grau de instrução 

Posse  

Analfabeto / 
Fundamental I 

incompleto 

Fundamental I 
completo / 

Fundamental II 
incompleto 

Fundamental 
II completo / 

Médio 
incompleto 

Médio 
completo / 
Superior 

incompleto 

Superior 
completo 

Sim 50% 55% 56% 65% 60% 

Não 50% 45% 44% 35% 40% 

 

 Internet por estado civil, mantém o que já foi apresentado na posse do computador: 

72% que possuem são casadas, seguidas pelas viúvas com 63%, que são as mais velhas da 

amostra, entre 50 a 60 anos, e que provavelmente vivem sozinhas ou com os netos. A internet 

possibilitaria um contato com os distantes e, também, a oportunidade para os netos fazerem 

seus trabalhos escolares. Em relação às solteiras terem apresentado um percentual menor de 

56%, pode-se cogitar, conforme os dados na tabela 32, que elas usam mais a internet pelo 

celular. 
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Tabela 78: Internet em casa por estado civil 

Posse  Casada Solteira Viúva 
Separada/ 
divorciada 

Mora junto com 
alguém 

Sim 72% 56% 63% 57% 43% 

Não 28% 44% 38% 43% 57% 

 

Pelo número de filhos, observa-se que quase 77% não tiveram nenhum filho e 67% 

mais de 5 filhos. Nessas duas faixas, quando se retorna à tabela 11, vê-se que são as que 

possuem a maior renda declarada entre 3 a 5 salários mínimos, sendo que para as mulheres 

sem filhos seu percentual é de 22% e para as com mais de 5 filhos seu percentual é de 67%. 

 
Tabela 79: Internet em casa por número de filhos 

Posse  Nenhum Até 2 Mais de 2 até 5 Mais de 5 

Sim 77% 58% 47% 67% 

Não 23% 42% 58% 33% 

 

O comportamento da renda segue o esperado: quanto maior a renda, melhor as 

condições. 

 

Tabela 80: Internet em casa por renda familiar 

Posse   Até 1 SM Entre 1 até 3 
SM 

Entre 3 até 5  
SM 

Entre 5 até 
6 SM 

Entre 6 até 
10 SM Recusa Não 

sabe 

Sim 37% 58% 65% 100% 100% 88% 50% 

Não 63% 42% 35% 0% 0% 12% 50% 

 

 Por meio do cruzamento da internet em casa por ocupação, com a posse do 

computador, tabela 56, vê-se que se mantém a proporcionalidade e coerência. 100% das 

empresárias não têm computador. Logo 100% não têm internet em casa. 86% das 

funciónarias públicas têm tanto computador quanto internet. As aposentadas, 80%, possuem 

e 80% têm internet. As estudantes, 81%, possuem e 88% têm internet. As que não exercem 

nenhuma atividade, apesar de 100% terem computador, 100% não têm internet. 
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Tabela 81: Internet em casa por ocupação atual 

Posse   Empresárias Trabalhadora da 
indústria 

Prestadora de 
Serviços 

Funcionária 
Pública 

Profissional 
liberal/ 

autônoma 

Dona de 
Casa 

Aposentada  
ou Pensionista Desempregada Estudante 

Não exerce 
 nenhuma  
ativi dade 

Outras 

Sim  0,0% 60% 52,5% 100% 50% 60% 80% 57% 88% 0,0% 65% 

Não 100% 40% 47,5% 0,0% 50% 40% 20% 43% 13% 100% 35% 

 

 Quando se observa a internet, em relação ao tempo no trabalho, tabela 82, tem-se que 

as que não trabalham apresentam o maior percentual para a posse de internet em casa, 64%. 

As que trabalham período integral e meio período apresentam 58% para o sim. 

 
Tabela 82: Internet em casa por tempo no trabalho 

Posse  Trabalha período 
integral 

Trabalha meio 
período Não trabalha 

Sim  58% 58% 64% 

Não  42% 42% 36% 

 

6.2.3 Tempo médio diário de navegação na internet 

Na sequência do questionamento sobre o uso e aceso à internet, buscou-se saber qual 

o tempo médio que as mulheres passam navegando na internet. Obteve-se a seguinte 

distribuição, apresentada na tabela 66: a não utilização e o mais de 5 horas apresentam os 

maiores percentuais sendo de 30% e 26%, respectivamente. Para compreender melhor essa 

distribuição, passam-se a analisar os cruzamentos do tempo médio diário de navegação com 

as características demográficas e socioeconômicas. 

 
Tabela 83: Tempo médio diário de navegação na internet 

Tempo  % 

Não usa Internet 30 
Até 1 hora 21 
De 1 a 2 horas 15 
De 2 a 5 horas 9 
Mais de 5 horas 26 
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 Por faixa etária, observa-se que nas faixas mais novas de 18 a 24 e 24 a 29 anos o 

tempo de acesso dura mais que 5 horas, enquanto que se aumenta a idade também se aumenta 

o percentual de não utilização da internet. 

 
Tabela 84: Tempo médio diário de navegação na internet por faixa etária 

Tempo  De 18 a 24 
anos 

De 25 a 29 
anos 

De 30 a 39 
anos 

De 40 a 49 
anos 

De 50 a 60 
anos 

Não usa Internet 16% 18% 25% 40% 70% 

Até 1 hora 11% 16% 38% 23% 11% 

De 1 a 2 horas 16% 24% 11% 11% 11% 

De 2 a 5 horas 11% 8% 6% 14% 7% 

Mais de 5 horas 47% 34% 21% 11% 0% 
 

 O tempo de navegação por grau de instrução, tabela 85, aponta que entre os que têm 

apenas o Fundamental I incompleto 50% não usam internet e 50% usam até uma hora. Já 

entre os com Fundamental I completo, 52% não usam. Entre os com Ensino Fundamental II 

completo 37% usam e 28% navegam mais de 5 horas. Entre os com Ensino Médio completo, 

30% navegam mais de 5h e os com Superior Completo se dividem em 20% como não usam e 

20% usam tanto de 1 a 2 horas quanto mais de 5 horas. O maior percentual, 40%, deste grupo 

fica para o tempo de 2 a 5 horas. 

 
Tabela 85: Tempo médio diário de navegação na internet por instrução 

Tempo  
Analfabeto / 

Fundamental I 
incompleto 

Fundamental I 
completo / 

Fundamental II 
incompleto 

Fundamental II 
completo / Médio 

incompleto 

Médio 
completo / 
Superior 

incompleto 

Superior 
completo 

Não usa Internet 50% 52% 37% 20% 20% 

Até 1 hora 50% 16% 16% 24% 0% 

De 1 a 2 horas 0% 10% 11% 18% 20% 

De 2 a 5 horas 0% 10% 9% 8% 40% 

Mais de 5 horas 0% 13% 28% 30% 20% 

 

 Os dados sobre o estado civil evidenciam que as viúvas, em sua grande maioria, 63%, 

não navegam na internet, lembrando que 63% delas não possuem computador, apesar de 63% 

terem à internet em casa, tabela 64. As que mais navegam são as solteiras, 39%, que ficam na 

internet por mais de 5 horas. Já as divorciadas, 29%, usam até uma hora e 29% também usam 

por mais de 5 horas. Entre as casadas, 28% não usam e 30% usam até uma hora. 
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Tabela 86: Tempo médio diário de navegação na internet por estado civil 

Tempo Casada Solteira Viúva 
Separada/ 
divorciada 

Mora junto 
com alguém 

Não usa internet 28% 26% 63% 2% 39% 

Até 1 hora 30% 11% 13% 29% 22% 

De 1 a 2 horas 15% 14% 0% 14% 22% 

De 2 a 5 horas 9% 10% 25% 7% 4% 

Mais de 5 horas 19% 39% 0% 29% 13% 
 

 Quanto ao número de filhos, os dados se comportam, como era de se esperar: quanto 

mais filhos menos tempo de navegação.  

 
Tabela 87: Tempo médio diário de navegação na internet por número de filhos 

Tempo Nenhum Até 2 Mais de 2 até 5 Mais de 5 

Não usa internet 8% 33% 44% 67% 

Até 1 hora 8% 28% 22% 17% 

De 1 a 2 horas 20% 13% 13% 0% 

De 2 a 5 horas 17% 7% 4% 17% 

Mais de 5 horas 47% 19% 18% 0% 
 

 Com relação à renda, duas faixas se destacam: até um salário mínimo por apresentar 

57% afirmando que não usam e a entre 6 a 10 salários mínimos por apresentarem 100% 

usando de 2 a 5 horas. Era de se esperar que as faixas mais altas passassem mais tempo em 

virtude das compras on-line. Isso é verificável na faixa de entre 5 e 6 salários mínimos na 

qual 50% passam mais de 5 horas on-line. 

 
Tabela 88: Tempo médio diário de navegação na internet por renda 

Tempo  Até 1 SM 
(R$788) 

Entre 1 
e 3 SM 

Entre 3 e 5 
SM 

Entre 5 e 6 
SM 

Entre 6 e 
10 SM Recusa Não 

sabe 
Não usa Internet 57% 28% 24% 0% 0% 15% 50% 
Até 1 hora 13% 16% 35% 25% 0% 27% 0% 
De 1 a 2 horas 3% 16% 14% 25% 0% 27% 0% 
De 2 a 5 horas 3% 10% 14% 0% 100% 4% 0% 
Mais de 5 horas 23% 30% 14% 50% 0% 27% 50% 

 

 O tempo médio de navegação segundo a ocupação apresenta a seguinte distribuição: 

as empresárias, na sua totalidade, não usam a internet; as trabalhadoras na indústria, 40%, 

ficam mais de 5 horas navegando; as prestadoras de serviço se dividem em 28% não usam e 
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33% ficam mais de 5 horas; quase a metade das funcionárias públicas navegam em média de 

1 a 2 horas; a metade das profissionais liberais/autônomas não navegam; as donas de casa se 

dividem em 38% para não navegam e 22% até 1 hora; as aposentadas/pensionistas se 

dividem em 40% não usam e 40% de 2 a 5 horas; as desempregadas apresentam o maior 

percentuam de uso, pois 71% navegam mais de 5 horas. As estudantes ficam em segundo 

com 63% navegando mais de 5 horas. As que não exercem nenhuma atividade também 

apresentam sua totalidade para a não utilização da internet. 

 
Tabela 89: Tempo médio diário de navegação na internet por ocupação profissional 

Tempo  Empresárias Trabalhadora  
da indústria 

Prestadora  
de Serviços 

Funcionária 
Pública 

Profissional 
 liberal/  

autônoma 

Dona de 
Casa 

Aposentada 
 ou  

Pensionista 
Desempregada Estudante 

Não exerce 
nenhuma 
atividade 

Não usa internet 100% 10% 28% 0% 50% 38% 40% 0% 0% 100% 

Até 1 hora 0% 30% 20% 29% 14% 22% 0% 14% 6% 0% 

De 1 a 2 horas 0% 10% 13% 43% 14% 16% 20% 14% 13% 0% 

De 2 a 5 horas 0% 10% 8% 0% 5% 12% 40% 0% 19% 0% 

Mais de 5 horas 0% 40 % 33% 29% 18% 13% 0% 71% 63% 0% 

 

 Por fim, as que trabalham o período integral se dividem em três faixas: 29% não 

usam, 27% usam até uma hora e 27% usam mais de 5 horas. As que trabalham meio período 

também se dividem em três: 38% não usam, 21% usam de 1 a 2 horas e 21% usam mais de 5 

horas. Já as que não trabalham se dividem em: 28% não usam e 27% usam mais de 5 horas. 

 
Tabela 90: Tempo médio diário de navegação na internet tempo no  trabalho 

Tempo Trabalha período 
integral 

Trabalha meio 
período 

Não trabalha 

Não usa internet 29% 38% 28% 

Até 1 hora 27% 13% 18% 

De 1 a 2 horas 12% 21% 15% 

De 2 a 5 horas 4% 8% 12% 

Mais de 5 horas 27% 21% 27% 
 

 

6.2.4 Uso da internet  

Atualmente, oito em cada dez internautas brasileiros pertencem ao que se 

convencionou chamar de nova classe média. Trata-se de uma fatia da população que, segundo 

dados do instituto de pesquisas Data Popular, movimenta R$378 bilhões em salários 
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anualmente e que antes não tinham cartão de crédito e computador, que permitem a compra 

on-line.  

O perfil é: 61% deles têm renda familiar de até R$3.000 e gastam em média R$320,00 

em compras on-line, conforme informações da empresa E-bit, especializada em comércio 

virtual. A adoção de tecnologias para compras remotas também é expressiva. Pesquisa 

realizada recentemente pela IBM constatou que 68% dos brasileiros buscam atualmente novos 

meios para comprar sem sair de casa e os brasileiros estariam abertos às tecnologias 

(CARDOSO, 2011). 

 A tabela 77, uso da internet, apresenta o resultado do levantamento para saber o que 

fazem as mulheres quando estão navegando na internet. Os que tiveram o maior percentual 

foram bate-papo/chat com 24%, e-mails 13%, notícias com 10%, pesquisa de preço 9%, 

pesquisa educativa 8%, jogos 7% e as compras em lojas tiveram apenas 4%. Cabe observar 

que a pesquisa de preço é mais utilizada que a compra em si. 

 

Tabela 91: Uso da internet 
Uso da internet % 

Bate-papo / chat 24 
E-mail / correio eletrônico 13 
Compras em lojas, shoppings ou supermercados 4 
Downloads de softwares, jogos ou músicas 6 
Home Banking / serviços financeiros 0,4 
Erotismo 0,2 
Cultura geral / arte 4 
Uso profissional 6 
Notícias 10 

Pesquisa de Preços 9 

Serviços Públicos 2 

Leilões / classificados - 

Jogos interativos 7 

Pesquisa Educativa / informações 8 

Diversão / programação (lazer, cinema, teatro...) 5 

Pesquisa e imóveis, automóveis ou motos 2 

 

 

 

 



 184 

6.2.5 Local onde se acessa a internet  

Indagados onde acessam a internet, verifica-se que os maiores percentuais se referem a 

em casa com 26%, no celular em qualquer lugar com 18%, na casa de amigos/parentes com 

13% e em lugar público gratuito com 12%.  

Conforme mencionado antes, os dados refletem uma das principais mudanças relativas 

à nova classe média, que foi a compra de computador nos últimos anos. Dos 28 milhões de 

lares brasileiros que possuem computador, 63% pertencem à classe C, o que equivale a mais 

que a metade dos que possuem desktop no Brasil. Essa nova classe obteve um aumento entre 

2006 a 2009 de 15% no uso de computadores (PASSOS, 2011).  

 

Tabela 92: Local onde se acessa a internet 
Local % 
Em casa  26 
No trabalho  6 
Na casa de amigos/parentes 13 
Na escola, faculdade, universidade. 3 
No celular em qualquer lugar   18 
Lugar público gratuito 12 
No transito  7 
Ao ar livre 10 
Internet café, lan house, lugar pago.  6 

 
 

6.2.6 Atitudes com relação à internet 

 Para as atitudes com relação à internet, percentuais foram os seguintes: aceito novas 

ideias com facilidade (63%); gosto de provar o produto antes de decidir pelas compras 

pessoais (71%); sempre me mantenho dentro dos limites de minha lista de compras (70%); 

queria ter mais tempo para mim (80%); compraria mais se considerasse a internet segura 

(63%) e sinto meus dias passarem mais rapidamente do que antigamente (82%). 

 Em um patamar inferior, aparecem as assertivas: A vida sem internet seria sem graça 

(51%); A vida sem internet seria chata (51%); Adoro fazer muitas coisas ao mesmo tempo 

(58%); Julgo-me uma pessoa inovadora (57%); Não gosto de gastar muito tempo levantando 

informações sobre preços (50%); Poder fazer compras rapidamente é fundamental para mim 

(58%); Não me sinto incomodado quando sou exposto a promoções ou comunicações do meu 
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interesse (52%); Usar a internet me ajuda a poupar tempo (54%) e Geralmente comento com 

meus amigos e familiares as experiências que tenho com marcas/empresas (57%). 

 Os percentuais mais elevados que ocorreram para discordo foram: Acho importante 

fazer compras sem sair de casa (60%); Gosto de correr riscos (74%); Gosto de fazer compras 

por impulso (70%); Prefiro falar com meus amigos/família/colegas de trabalho por 

computador a falar pessoalmente (61%); Gosto muito de jogar no computador (65%); Sinto 

segurança ao fornecer informações pessoais e financeiras pela internet (73%) e Sinto-me 

dependente das redes sociais (61%). 

Em um patamar inferior, aparecem as assertivas: Navegar na internet é minha 

atividade favorita (53%); Gosto de um vendedor ao meu lado ao fazer compras (54%); Posso 

ser quem quiser na Web (55%); Uso muito o computador para trabalhar e o celular para 

acessar programação de eventos e cinema (55%); Não ter e-mail é não ter identidade própria 

(58%); Sempre que vou fazer compras on-line visito o site do fabricante do produto (52%); 

Quero ficar sempre conectado para evitar que estou perdendo algo (51%) e Curto receber 

propaganda de empresas e marcas no facebook (57%). 

 Ocorreram também frases em que o concordo e o discordo ficarm percentualmente 

próximos: Faço pesquisa de preço on-line/por internet (45% e 45%); Sinto-me totalmente 

envolvido quando uso internet (47% e 40%); Se os preços fossem mais baixos, compraria 

mais pela internet (46% e 46%); Gosto de navegar em novos sites quando estou conectado na 

internet (46% e 47%) e A Internet é melhor para conversar com alguém do que o telefone 

(47% e 44%). 

 

Tabela 93: Atitudes  com relação à internet 

FRASES Concordo 
% 

Nem Concordo, 
Nem  Discordo  

% 

Discordo 
% 

A vida sem internet seria sem graça 51% 10% 39% 

A vida sem internet seria chata  51% 10% 39% 

Aceito novas ideias com facilidade 63% 13% 23% 

Acho importante fazer compras sem sair de casa 29% 12% 60% 

Adoro fazer muitas coisas ao mesmo tempo  58% 13% 29% 

Navegar na internet é minha atividade favorita 37% 10% 53% 

Gosto de correr riscos 19% 7% 74% 
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Gosto de fazer compras por impulso 23% 8% 70% 
Gosto de provar o produto antes de decidir pelas compras 
pessoais 71% 13% 16% 

Gosto de um vendedor ao meu lado ao fazer compras 35% 10% 54% 

Julgo-me uma pessoa inovadora 57% 14% 29% 
Não gosto de gastar muito tempo levantando informações 
sobre preços 50% 12% 38% 

Poder fazer compras rapidamente é fundamental para mim  58% 9% 33% 

Posso ser quem quiser na web 36% 9% 55% 
Prefiro falar com meus amigos/família/colegas de trabalho 
por computador a falar pessoalmente 28% 11% 61% 

Prefiro navegar na internet a assistir à televisão 36% 8% 56% 
Sempre me mantenho dentro dos limites de minha lista de 
compras  70% 10% 20% 

Gosto muito de jogar no computador 27% 8% 65% 
Uso muito o computador para trabalhar e o celular para 
acessar programação de eventos e cinema 31% 14% 55% 
Não ter e-mail é não ter identidade própria 35% 7% 58% 
Sempre que vou fazer compras on-line visito o site do 
fabricante do produto 39% 10% 52% 
Não me sinto incomodado quando sou exposto a promoções 
ou comunicações do meu interesse 52% 14% 34% 
Queria ter mais tempo para mim 80% 9% 12% 

Faço pesquisa de preço on-line/por internet 
45% 10% 45% 

Quero ficar sempre conectado para evitar que estou 
perdendo algo 40% 10% 50% 
Sinto segurança ao fornecer informações pessoais e 
financeiras pela internet 19% 8% 73% 
Sinto-me totalmente envolvido quando uso internet  47% 14% 40% 
Se os preços fossem mais baixos, compraria mais pela 
internet 46% 15% 39% 
Compraria mais se considerasse a internet segura  63% 11% 26% 
Gosto de navegar em novos sites quando estou conectado à 
internet 46% 7% 47% 
A internet é melhor para conversar com alguém do que o 
telefone 47% 9% 44% 
Sinto meus dias passarem mais rapidamente do que 
antigamente 82% 7% 11% 
Usar a internet me ajuda a poupar tempo 54% 10% 36% 

Sinto-me dependente das redes sociais 31% 8% 61% 
Curto receber propaganda de empresas e marcas no 
Facebook 32% 11% 57% 
Geralmente comento com meus amigos e familiares as 
experiências que tenho com marcas/empresas 57% 11% 32% 
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 A seguir, na tabela 94, apresenta-se a matriz rotacionada das atitudes com relação à 

internet e após a análise dos resultados.  

 
Tabela 94: Matriz rotacionada – atitudes com relação à internet 

Atitudes Componente 

1 2 3 4 5 
A vida sem internet seria sem graça ,773     
A vida sem internet seria chata ,744     
Prefiro navegar na internet a assistir à televisão ,735     
Sinto-me totalmente envolvido quando uso internet ,733     
Usar a internet me ajuda a poupar tempo ,732     
Navegar na internet é minha atividade favorita ,731     
Quero ficar sempre conectado para evitar que estou perdendo algo ,727     
Compraria mais se considerasse a internet segura ,725     
A internet é melhor para conversar com alguém do que o telefone ,720     
Gosto de navegar em novos sites quando estou conectado na internet ,718     
Uso muito o computador para trabalhar e o celular para acessar 
programação de eventos e cinema 

,622     

Prefiro falar com meus amigos/família/colegas de trabalho por 
computador a falar pessoalmente 

,621     

Sinto-me dependente das redes sociais ,603  ,427   
Não ter e-mail é não ter identidade própria ,600     
Sempre que vou fazer compras on-line visito o site do fabricante do 
produto 

,576   ,498  

Posso ser quem quiser na web ,573     
Gosto muito de jogar no computador ,570     
Faço pesquisa de preço on-line/por internet ,570   ,534  
Se os preços fossem mais baixos, compraria mais pela internet ,551   ,414  
Curto receber propaganda de empresas e marcas no Facebook ,474     
Acho importante fazer compras sem sair de casa      
Não gosto de gastar muito tempo levantando informações sobre preços  ,648    
Não me sinto incomodado quando sou exposto a promoções ou 
comunicações do meu interesse 

 ,514    

Gosto de um vendedor ao meu lado ao fazer compras  ,507    
Sempre me mantenho dentro dos limites de minha lista de compras  ,491  ,435  
Adoro fazer muitas coisas ao mesmo tempo  ,450    
Sinto segurança ao fornecer informações pessoais e financeiras pela 
internet 

 ,444    

Aceito novas ideias com facilidade      
Gosto de fazer compras por impulso   ,750   
Gosto de correr riscos   ,617   
Julgo-me uma pessoa inovadora      
Poder fazer compras rapidamente é fundamental para mim    ,537  
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Geralmente comento com meus amigos e familiares as experiências que 
tenho com marcas/empresas 

   ,529  

Sinto meus dias passarem mais rapidamente do que antigamente     ,740 
Queria ter mais tempo para mim     ,631 
Gosto de provar o produto antes de decidir pelas compras pessoais     ,424 

 

Método de Extração: Análise de Componente Principal 

Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser 

a. Rotação convergida em 8 iterações. 
 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem ,912 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 3580,095 

df 630 

Sig. ,000 

 
A utilização de análise fatorial revelou 5 componentes que explicam 52,44% da 

variância total, sendo KMO = 0, 912.  

O componente 1 se refere à A vida sem Internet seria sem graça (0, 773); A vida sem 

internet seria chata (0, 744); Prefiro navegar na Internet a assistir à televisão (0, 735); Sinto-

me totalmente envolvido quando uso internet (0, 733); Usar a internet me ajuda a poupar 

tempo (0, 732); Navegar na internet é minha atividade favorita (0, 731); Quero ficar sempre 

conectado para evitar que estou perdendo algo (0, 727); Compraria mais se considerasse a 

internet segura (0,725); A Internet é melhor para conversar com alguém do que o telefone 

(0,720); Gosto de navegar em novos sites quando estou conectado na internet (0,718); Uso 

muito o computador para trabalhar e o celular para acessar programação de eventos e cinema 

(0,622); Prefiro falar com meus amigos/família/colegas de trabalho por computador a falar 

pessoalmente (0,621); Sinto-me dependente das redes sociais (0,603); Não ter e-mail é não ter 

identidade própria (0,600); Sempre que vou fazer compras on-line visito o site do fabricante 

do produto (0,576); Posso ser quem quiser na web (0,573); Gosto muito de jogar no 

computador (0,570); Faço pesquisa de preço on-line/por internet (0,570); Faço pesquisa de 

preço on-line/por internet (0,570); Se os preços fossem mais baixos, compraria mais pela 

internet (0,551) e Curto receber propaganda de empresas e marcas no Facebook (0,474). 

Alpha de Cronbach: 0,947. 

O componente 2 inclui: Não gosto de gastar muito tempo levantando informações 

sobre preços (0,648); Não me sinto incomodado quando sou exposto a promoções ou 

comunicações do meu interesse (0,514); Gosto de um vendedor ao meu lado ao fazer compras 
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(0,507); Sempre me mantenho dentro dos limites de minha lista de compras (0,491); Adoro 

fazer muitas coisas ao mesmo tempo (0,450) e Sinto segurança ao fornecer informações 

pessoais e financeiras pela internet (0,444). Alpha de Cronbach: 0,605. 

O componente 3 relacionou: Gosto de fazer compras por impulso (0,750); Gosto de 

correr riscos (0,617); Sinto-me dependente das redes sociais (0,427); A vida sem internet seria 

chata (0,878); Prefiro navegar na internet a assistir à televisão (0,471) e Navegar na internet é 

minha atividade favorita (0,448). Alpha de Cronbach: 0,640. 

O componente 4 incluiu: Poder fazer compras rapidamente é fundamental para mim 

(0,537); Faço pesquisa de preço on-line/por internet (0,534); Geralmente comento com meus 

amigos e familiares as experiências que tenho com marcas/empresas (0,529); Sempre que vou 

fazer compras on-line visito o site do fabricante do produto (0,498); Sempre me mantenho 

dentro dos limites de minha lista de compras (0,435) e Se os preços fossem mais baixos, 

compraria mais pela internet (0,414). Alpha de Cronbach: 0,736. 

O componente 5 refere-se a: Sinto meus dias passarem mais rapidamente do que 

antigamente (0,740); Queria ter mais tempo para mim (0,631) e Gosto de provar o produto 

antes de decidir pelas compras pessoais (0,424). Alpha de Cronbach: 0,544. 

 

6.2.7 Grau de conhecimento de uso da internet 

 Com relação ao grau de conhecimento de uso da internet, tabela 95, quase a metade, 

43%, declararam que dominam o uso da internet, já 39% declaram que têm um domínio 

médio no uso da internet e 18% declaram que não têm domínio ou é bem pequeno. 

 
Tabela 95: Grau de conhecimento de uso da internet 

Grau de Conhecimento  % 

Não tenho domínio no uso de internet 10 
2 8 
3 19 
4 20 
Domino o uso de internet 43 
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6.2.8 Uso de redes sociais 

As redes mais acessadas costumeiramente pela amostra são Twitter, Facebook, 

Linkedln e Instagram. Na tabela 96, é apresentado o uso que as mulheres fazem dessas redes. 

Para o Twitter, a maioria, 86%, não possui perfil. Para o Facebook, mais da metade, 57%. 

Para o Linkedin, quase a totalidade, 95%, não possui perfil. Por fim, para o Instagram, um 

pouco menos que o Twitter, 73%, não possui perfil, o que se pode explicar pela popularidade 

ou não das redes. 

 
Tabela 96: Uso de redes sociais 

Uso Twitter Facebook Linkedln Instagram 

Usar regularmente 9% 33% 3% 8% 

Usar diariamente 5% 57% 3% 19% 

Não possui Perfil 86% 9% 95% 73% 

 

6.2.9 Principais motivos para a utilização das redes sociais 

A tabela 97 mostra os motivos para a utilização das redes sociais, em que se pode 

notar que os percentuais mais altos não ultrapassam 20%. Os mais indicados foram interagir a 

com amigos/família com 18%; fazer amizades com 12%; empatados com 11% tem-se para se 

manter informado, indicação de amigos e por curiosidade, todos voltados para o lado 

social/pessoal das redes. O que também se pode observar com os dados apresentados nessa 

tabela é que para esse segmento, mulheres da calsse C, as possibilidades que as redes sociais 

oferecem em relação ao mundo profissional ainda não foram descobertas ou incorporadas. Em 

função disso, os motivos que se referem a esse mundo obtiveram percentuais pouco 

expressivos, como fazer negócios com 2%, contatos profissionais com 3% e participar de 

fóruns apenas 1%. 
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Tabela 97: Principais motivos para utilização das redes sociais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tabela 98 apresenta os resultados quanto à permanência em horas diárias nas redes 

sociais. O que se observa é que houve uma dispersão regular para todas as faixas. Os 

percentuais são muito próximos, ou seja, até 1h com  27%, de 1 a 2 com 25%. Diminuindo 

um pouco, de 2 a 5 horas com 20% e, por fim, com o maior percentual mais de 5h com 28%, 

gerando uma média ponderada de 2,5 horas.  

Uma hipótese que se pode levantar para essa permanência nas redes vem da tabela 69, 

na qual se observa que o predomínio dos motivos são de ordem pessoal e não profissional, 

pois, ao se agrupar todos os motivos pessoais, há mais de 50% da amostra e os profissionais 

não chegam a 10%. 

 
Tabela 98: Horas diárias em redes sociais 

Horas % 

Até 1 hora 27 

De 1 a 2 horas 25 

De 2 a 5 horas 20 

Mais de 5 horas 28 
Media de 2,5 h         com  Desvio padrão de 1,17  

 

 

 

Motivos % 

Para se manter informado; ler conteúdo de interesse; acessar notícias 11 

Indicação de amigos 11 

Para utilizar aplicativos (Ex.: jogos) 6 

Curiosidade 11 

Fazer negócios 2 

Paquerar/namorar 2 

Assistir a vídeos 9 

Para fazer amizades 12 

Contato profissional / networking 3 

Para publicar trabalhos, artigos etc.  4 

Para participar de fóruns 1 

Blogs 2 

Diversão 9 

Interagir com amigos/familiares 18 
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6.2.10 Posse de produtos de alta tecnologia 

Ferreira e Rocha (2011) explicam que empresas de alta tecnologia investem parte de 

suas receitas em pesquisa e desenvolvimento, buscando a criação de produtos e serviços que 

atraiam e seduzam o consumidor. A rapidez da evolução das inovações tem sido marcante nos 

últimos anos. Para os autores, à medida que aumenta a sofisticação de produtos e serviços 

tecnológicos, cresce também a dificuldade do consumidor em compreender e lidar com essas 

inovações, tornando mais complexa a decisão sobre sua inserção na vida cotidiana. Assim, 

consumidores se esforçam para entender a utilidade das tecnologias ou tentam se identificar 

emocionalmente com elas, ao mesmo tempo que as empresas buscam assegurar sua adoção e 

a satisfação dos consumidores. 

A compreensão dos fatores que levam consumidores a adotar tecnologias é 

interessante tanto para empresas quanto para a pesquisa do comportamento do consumidor. 

As particularidades que permeiam a relação do consumidor com produtos e serviços de alta 

tecnologia como, por exemplo, a ansiedade e o medo que alguns consumidores sentem ao 

utilizar tecnologias muito diferentes às suas experiências anteriores, requerem uma 

abordagem focada no tema e dedicada a entender, especificamente, como consumidores 

enxergam e se relacionam com inovações desta natureza (FERREIRA; ROCHA, 2011).  

Ferreira e Rocha (2011) elaboraram revisão da literatura mostrando que, 

historicamente, o foco principal das diversas linhas de pesquisa sobre aceitação de tecnologia 

esteve na implementação e utilização de tecnologias de informação no ambiente de trabalho e 

a aceitação de produtos ou serviços tecnológicos pelo consumidor final, para uso pessoal, 

produtivo ou hedônico, menos abordada ao longo dos anos.  

Há vários modelos que explicam a aceitação da tecnologia. Alguns focados na 

dimensão cognitiva  e afetiva da aceitação de tecnologia (Fishbein; Ajzen, 1975). Kulviwat et 

al. (2007) e Nasco et al. (2008) avaliam os efeitos conjuntos de construtos cognitivos e 

afetivos na intenção do consumidor em adotar uma tecnologia.  

Outros como Lin et al. (2007) e Pires e Costa (2008) investigam como a prontidão 

para tecnologia interage com a avaliação cognitiva de consumidores para determinados 

serviços tecnológicos (FERREIRA; ROCHA, 2011) e abordaram os três componentes 

(prontidão para tecnologia e dimensões cognitiva e emocional da avaliação de determinado 

produto de alta tecnologia) em um único modelo.  

A adoção de tecnologias por parte do consumidor pode ser influenciada por diversos 

fatores: por benefícios diretos do uso da tecnologia (Teoria da Ação Racionalizada, TRA) de 
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Fishbein e Ajzen (1975) e por sensações, procurando e sentindo diferentes emoções por meio 

da utilização e de experiências com tecnologias (Mick; Fournier, 1998). 

 As assertivas a seguir se referem a um cenário em que convivem internet, tecnologias, 

convergência das mídias, levando as pessoas a interagirem, produzirem conteúdo. Há mais 

necessidade e maior voracidade na busca de informações, mas o tempo é cada vez mais 

escasso. 

 A partir do cenário proposto, ao analisar-se a tabela 85, tem-se que as mulheres da 

classe C, diante desse cenário, assumem atitudes conservadoras/tradicionais, como no caso 

discordância de: Normalmente costumo comprar lançamentos em aparelhos eletrônicos 

(51%). Ou ao concordarem: Quando um novo aparelho eletrônico é lançado, espero algum 

tempo para poder comprá-lo mais barato (77%); Os computadores vieram para ajudar a 

melhorar minha vida (64%); Em geral sinto dificuldades em lidar com as inovações 

tecnológicas que tem ao meu redor (51%). Além disso, há também as atitudes de proteção: 

Computadores são perigosos (55%); Tenho muito medo de que os avanços da tecnologia 

passem a controlar minha vida (53%) e de quando compro que tenha uma boa assistência 

técnica (89%). 

 

Tabela 99: Adoção de tecnologias 

Frases Discordo  Nem Concordo 
nem Discordo Concorda  

Normalmente costumo comprar lançamentos em aparelhos 
eletrônicos 51% 13% 36% 

Em geral sinto dificuldades em lidar com as inovações tecnológicas 
que tem ao meu redor 39% 11% 51% 

Quando um novo aparelho eletrônico é lançado, espero algum 
tempo para poder comprá-lo mais barato 14% 9% 77% 

Quando compro um aparelho eletrônico, levo em consideração a 
marca e que tenha uma boa assistência técnica 9% 3% 89% 

Os computadores vieram para ajudar a melhorar minha vida 22% 14% 64% 

Computadores são perigosos porque podem provocar o desemprego 32 % 13% 55% 

Tenho muito medo de que os avanços da tecnologia passem a 
controlar minha vida 37% 10% 53% 
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6.3 Hábitos de mídia – TV e rádio 

O estudo do lazer se torna relevante para entender o processo de diferenciação entre 

os vários grupos que compõem a sociedade. De um lado, lazer pode ser um meio de coesão 

social e não apenas entretenimento (SOUZA, 2006) e, de outro, a diminuição dos espaços 

públicos também tem influências no lazer da renda baixa.  

Nesse contexto, a inclusão social seria consequência do resgate da cidadania, 

implicando outro modo de vida e de orientação (SILVA, 2005). Há fronteiras simbólicas que 

são construídas pela complexidade das interações sociais presentes no cotidiano do lazer, as 

relações sociais estabelecidas são diferentes e podem ser percebidos processos de inclusão e 

exclusão social. Assim, a apresentação detalhada do processo da validação da escala poderá 

servir de modelo para outros estudos que envolvam contextos socioeconômicos diversos, 

ajudando na compreensão do significado do lazer e seu papel na sociedade.  

 

6.3.1 Programas de TV mais assistidos 

A TV alterou drasticamente atividades de lazer fora de casa (religiosas, esportivas, 

sociais, de consumo etc.). Tais atividades, que com frequência envolvem interação social, são 

limitadas quando as pessoas optam por ver TV, o que pode explicar por que muitas das 

atividades que as pessoas executam no seu cotidiano se deslocam ou diminuem (ACOSTA-

ORJUELA, 2001).  

Conforme pode-se observar na tabela 100, durante a semana, os programas de TV 

mais assistidos são as novelas/minisséries, 22%, e os noticiários, 20%, os demais programas 

aumentam sua audiência nos finais de semana com destaque para os filmes e seriados, 17%, e 

os programas de humorismo, 12%.   
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Tabela 100: Tipos de programas costuma assistir 

Quais tipos de programas de TV a senhora 
costuma assistir 

Durante a 
semana 

% 

Final de 
semana 

% 

Programa de entrevistas e documentários  6   5  

Programa de filmes (seriados)  13   17  

Programa humorístico  8   12  

Programas musicais  4   9  

Novelas/minissérie  22   6  

Noticiários em geral/jornal  20   9  

Programa de auditório  5   12  

Programas femininos  5   5  

Programas infantis  8   9  

Programas religiosos/missa  4   6  

Programas rurais/sertanejos  1   5  

Transmissões esportivas/de jogos   3   6  

 
6.3.2 Posse de TV por assinatura 

A posse da TV por assinatura, junto à amostra pesquisada, ultrapassou a metade, 

51%. Pode-se argumentar que esse percentual seja por causa da entrada das teles no mercado 

de TV por assinatura, iniciando uma guerra de preços de TV a cabo e internet no Brasil.  

Desde janeiro de 2007, depois da aquisição da TVA pela Telefônica, as duas 

empresas iniciaram uma promoção agressiva que marcou a primeira experiência comercial 

conjunta, seguida pelas outras operadoras. O objetivo seria buscar a comodidade do usuário 

diante da tendência de convergência, o que vem acontecendo com a oferta de combos que 

incluem TV por assinatura e banda larga.  

 
Tabela 101: Posse TV por assinatura 

TV por assinatura % 

Sim 51 
Não 49 

 

 A seguir, apresenta-se o cruzamento da posse de TV por assinatura com as 

características faixa etária, grau de instrução, estado civil, números de filhos, renda familiar, 

tempo no trabalho e ocupação profissional, buscando verificar como se comportam essas 

característica em relação à posse da TV por assinatura. 
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 Por faixa etária, a tabela 102 apresenta a sequência de valores decrescente, ou seja, 

quanto maior a idade da faixa menor o percentual de posse.  

 
Tabela 102: Posse de TV por assinatura no domicílio por faixa etária 

  De 18 a 24 
anos 

De 25 a 29 
anos 

De 30 a 39 
anos 

De 40 a 49 
anos 

De 50 a 60 
anos 

Sim  61% 50% 49% 46% 44% 
Não 39% 50% 51% 54% 56% 

 

 Em relação ao grau de instrução, tabela 103, as que não possuem, com 60%, são as 

com Superior completo e com 58%, com o Médio incompleto, mas, mesmo assim, a posse 

atingue quase metade de todos os graus. 

 
Tabela 103: Posse de TV assinatura por grau de instrução 

Posse 
Analfabeto / 
Fundamental 
I incompleto 

Fundamental I 
completo / 

Fundamental II 
incompleto 

Fundamental II 
completo / Médio 

incompleto 

Médio 
completo / 
Superior 

incompleto 

Superior 
completo 

Sim 50% 55% 42% 56% 40% 

Não 50% 45% 58% 44% 60% 

 

 Quanto à posse pelo estado civil, tem-se que as solterias são as com o maior 

percentual que é de 60%. Em contrapartida, as viúvas são as que têm o menor percentual, com 

apenas 25%. Voltando ao perfil do estado civil, tabela 7, sobre as viúvas, tem-se que elas 

estão na faixa de 50 a 60 anos, 100% não têm parceiro e seu grau de instrução máximo é 

Fundamental II completo. Esse perfil pode ser uma explicação para sua baixa adesão à TV por 

assinatura.  

 
Tabela 104: Posse de TV assinatura por estado civil 

Posse Solteira Casada Separada/ 
divorciada Viúva Mora junto 

com alguém 
Sim 60% 52% 50% 25% 30% 

Não 40% 48% 50% 75% 70% 

 

 A posse, segundo o número de filhos, apresenta as mulheres que tiveram mais de 2 até 

5, com o menor percentual de posse, 36%. Pode-se, segundo os dados da tabela 11, verificar 

que a renda deste segmento é a mais baixa apresenta, sendo que 24% das respondentes têm 

renda declarada de até um salário mínimo. 
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Tabela 105: Posse de TV assinatura número de filhos 
  Nenhum Até 2 Mais de 2 até 5 Mais de 5 
Sim 63% 53% 36% 50% 
Não 37% 47% 66% 50% 

 

 A posse pela renda apresenta o esperado: quanto maior a renda maior o percentual de 

posse de TV por assinatura. 

 
Tabela 106: Posse de TV assinatura por renda familiar 

Posse Até 1 SM Entre 1 até 
3 SM 

Entre 3 até 
5 SM 

Entre 5 até 
6 SM 

Entre 6 até 
10 SM Recusa Não 

sabe 

Sim 47% 49% 65% 75% 100% 42% 50% 

Não 53% 51% 35% 25% 0% 58% 50% 

 

 A posse pelo tempo no trabalho apresenta que quem não trabalha fora tem o maior, 

55%, percentual de posse, e quem trabalha o período integral o menor, 47%. Cabe lembrar 

que a maioria das mulheres desta amostra são donas de casa e não trabalham fora. 

 
Tabela 107: Posse de TV assinatura por tempo no trabalho 

Posse Trabalha período 
integral 

Trabalha meio 
período Não trabalha 

Sim 47% 50% 55% 

Não 53% 50% 45% 

 

 A posse pela ocupação profissional apresenta os maiores percentuais de posse para as 

estudantes com 75% e para as funcionárias públicas com 71%. Cabe lembrar que as 

estudantes e as funcionárias públicas possuem um status melhor que as outras ocupações, 

principalmente as estudantes. 

 
Tabela 108: Posse de TV assinatura por ocupação atual 

Posse Empresárias Trabalhadora 
da indústria 

Prestadora de 
Serviços 

Funcionária 
Pública 

Profissional 
liberal/  

autônoma 

Dona de 
Casa 

Aposentada ou 
Pensionista Desempregada Estudante Não exerce  

nenhuma atividade Outras 

Sim  0% 20% 50% 71% 41% 49% 60% 64% 75% 0% 59% 

Não 100% 80% 50% 29% 59% 51% 40% 36% 25% 100% 41% 
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6.3.3 Rádio 

Lembramos que o rádio foi um dos primeiros meios de comunicação a se massificar. 

Até nos locais mais distantes dos meios urbanos existem sempre um pequeno rádio. Segundo 

os dados apurados, os programas de rádio mais ouvidos são as músicas populares/sucessos, 

com 36%, os programas religiosos e variedades, com 16%, e em terceiro os programas 

sertanejos, com 13% 

 
Tabela 109: Tipos de programas de rádio mais ouvidos 

Programa de rádio  NA % 

Comentários/entrevistas 2 1 
Horóscopos 2 1 
Música clássica 4 2 
Música popular/sucessos 67 36 
Música Rock 5 3 
Noticiários jornalísticos  16 9 
Noticiários policiais 2 1 
Programas sertanejos 23 13 
Programas religiosos 30 16 
Transmissão de esportes/de jogos 3 2 
Variedades  30 16 

 
6.3.4 Período em que costuma ouvir rádio 

Em relação à pergunta em que período costuma ouvir rádio, a predominância ficou 

para o dia, com 99% da amostra, e apenas 1% ouvindo rádio à noite. Separando em manhã, 

tarde e noite, tem-se que 63% ouvem programas de rádio pela manhã, o que se explica 

lembrando da tradição recorrente entre as classes trabalhadoras de os programas de rádio 

matinais serem uma forma de saber as horas, o trânsito, as greves, enfim, os dados para se 

atualizarem. 

 

Tabela 110: Período em que costuma ouvir rádio 
Período em que costuma ouvir rádio % 
Manhã 63 
Tarde 26 
Noite 1 
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A seguir, são apresentadas as tabelas do cruzamento do período em que se costuma 

ouvir rádio com as características demográficas, faixa etária, graus de instrução, estado civil, 

número de filhos e as socioeconômicas: ocupação atual, tempo no trabalho e renda. 

 
Tabela 111: Período em que costuma ouvir rádio por faixa etária 

Período  De 18 a 24 
anos 

De 25 a 29 
anos 

De 30 a 39 
anos 

De 40 a 49 
anos 

De 50 a 60 
anos 

Manhã 46% 59% 73% 68% 76% 

Tarde 38% 31% 19% 23% 14% 

Noite 17% 9% 8% 10% 10% 

 

As duas faixas com maior percentual se encontram no período da manhã. Com 76%, 

temos a faixa de 50 a 60 anos e com 76% as de 30 a 39 anos, demonstrando uma preferência 

das mulheres com mais idade pela audiência no período matutino. 

 
Tabela 112: Período em que costuma ouvir rádio por grau de instrução 

Período 
Analfabeto / 

Fundamental I 
incompleto 

Fundamental I 
completo / 

Fundamental II 
incompleto 

Fundamental II 
completo / Médio 

incompleto 

Médio 
completo / 
Superior 

incompleto 

Superior 
completo 

Manhã 100% 57% 62% 65% 40% 

Tarde  0% 30% 26% 25% 40% 

Noite  0% 13% 12% 10% 20% 

 
 Já com relação ao grau de instrução, pode-se observar uma tendência de maiores 

percentuais pela manhã e quanto menor o grau de instrução maior a participação, chegando a 

40% para o Superior completo e 100% para o Fundamental incompleto. 

 
Tabela 113: Período em que costuma ouvir rádio por estado civil 

Período Casada Solteira Viúva Separada/ 
divorciada 

Mora junto 
com alguém 

Manhã 64% 56% 86% 100% 53% 

Tarde 25% 29% 0% 0% 47% 

Noite 11% 15% 14% 0% 0% 

 

Por estado civil, as divorciada apresentam uma atitude interessante. 100% costumam 

ouvir rádio pela manhã, as viúvas também apresentam um percentual alto de 86% para o 

período da manhã, entretanto 14% ouvem à noite, já as que moram junto com alguém 
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costumam ouvir rádio tanto pela manhã quanto à tarde. Os percentuais estão bem próximos 

para os dois períodos. O comportamento da audiência das casadas e das solterias é bem 

semelhante com maior percentual pela manhã, 56 a 64%, à tarde cai para por volta dos 25 a 

29% e à noite a audiência fica por volta de 11 a 15%. 

 
Tabela 114: Período em que costuma ouvir rádio por número de filhos 

Período Nenhum Até 2 Mais de 2 até 5 Mais de 5 

Manhã 64% 61% 64% 80% 
Tarde 26% 29,% 24% 0,00% 
Noite 10% 10% 12% 20% 

 

 Segundo o número de filhos, o que podemos observar é que essa característa não 

apresenta muitas variações. A maioria ouve mais no período da manhã, à tarde o percental cai 

para pouco mais de 20% e à noite o maior percentual é de 20%. 

 
Tabela 115: Período em que costuma ouvir rádio por ocupação atual 

Período Empresárias Trabalhadora  
da indústria 

Prestadora  
de Serviços 

Funcionária  
Pública 

Profissional  
Liberal 

Autônoma 
Dona de Casa 

Aposentada  
ou  

Pensionista 
Desempregada Estudante 

Não exerce  
nenhuma  
atividade 

Outras 

Manhã  0% 50% 54% 57% 90% 61% 75% 62% 54% 0% 80% 

Tarde 100% 25% 34% 14% 5% 30% 25% 23% 31% 100% 13% 

Noite 0% 25% 11% 29% 5% 9% 0% 15% 15% 0% 7% 

 

O que se destaca é o aumento da audiência no período da tarde, em que 100% das 

empresárias e das que não exercem nenhuma atividade costumam ouvir rádio. Quase 30% 

das funcionárias públicas ouvem rádio no período da noite, sendo que este período era o que 

tinha a menor audência. 

 
Tabela 116: Período em que costuma ouvir rádio por tempo no trabalho 

Período Trabalha período 
integral 

Trabalha meio 
período Não trabalha 

Manhã 68% 62% 60% 

Tarde 18% 33% 30% 

Noite 14% 5% 10% 
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 Segundo o tempo no trabalho, mantém a que mesma distribuição maiores percentuais 

pela manhã, em segundo lugar, o período da tarde e o período da noite com os menores 

percentuais. 

 
Tabela 117: Período em que costuma ouvir rádio por renda familiar 

Período Até 1 SM Entre 1 até 3 
SM 

Entre 3 até 5  
SM 

Entre 5 até 6 
SM 

Entre 6 até 
10 SM Recusa Não sabe 

Manhã 68% 59% 69% 100% 100% 62% 50% 

Tarde 20% 30% 22% 0% 0% 27% 0% 

Noite 12% 10% 9% 0% 0% 12% 50% 

 

 O mesmo descrito anteriormente ocorre na tabela acima, apenas aumentando ainda 

mais os percentuais no período da manhã a ponto das faixas de renda mais altas não ouvirem 

rádio nem à tarde nem à noite. 

 

6.3.5 Atitudes com relação a veículos e à propaganda 

 

A tabela seguinte apresenta os percentuais obtidos sobre a concordância em relação às 

frases sobre os veículos TV, rádio e jornal. Verifica-se que a TV e o rádio são vistos como 

companheiros e fontes de informação: A televisão me faz sentir menos sozinho (73%); O 

rádio é um grande companheiro para mim (58%); As notícias de rádio me deixam muito bem 

informado sobre tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo (74%). Entretanto, o jornal 

ainda é um meio de se obter informação respeitável como se pode ver em: Pessoas que não 

costumam ler jornal ou revista ficam desatualizadas muito depressa (63%); Os noticiários de 

televisão evitam que a gente tenha que ler jornal (66%) e Eu só leio jornal porque sinto que 

eu preciso estar atualizado (48%).  

Quanto às atitudes em relação à propaganda, os dados mostram desconfiança e 

descrédito das propagandas mesmo quando apresentadas por atores ou personavem famosos: 

A propaganda da TV, na maioria das vezes, trata a gente como idiotas (59%); De maneira 

geral a propaganda é perigosa, pois vende mentiras (61%); Confio nos comerciais para 

decidir o que comprar (36%); Em geral, tenho dificuldades em entender o que querem dizer 

as propagandas de TV (34%) e Quando atores ou pessoas famosas aparecem anunciando um 

produto, eu me sinto mais seguro para comprá-lo (33%). 
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Tabela 118: Atitudes com relação aos veículos tv, rádio, jornal e propaganda 

FRASES Grau de 
concordância 

De maneira geral a propaganda é perigosa, pois vende mentiras. 61 

A propaganda da TV, na maioria das vezes, trata a gente como idiotas. 59 

Confio nos comerciais para decidir o que comprar 36 

Em geral, tenho dificuldades em entender o que querem dizer as propagandas de TV 34 

Quando atores ou pessoas famosas aparecem anunciando um produto, eu me sinto 
mais seguro para comprá-lo 33 

O rádio é um grande companheiro para mim 58 

As notícias de rádio me deixam muito bem informado sobre tudo que está 
acontecendo no Brasil e no mundo 74 

A televisão me faz sentir menos sozinha 73 

Os noticiários de TV evitam que a gente tenha que ler jornal 66 

Pessoas que não costumam ler jornal ou revista ficam desatualizadas muito depressa 63 

Só leio jornal porque sinto que eu preciso estar atualizado 48 

 

 Ao se aplicar a análise fatorial revelaram-se 3 componentes que explicam 52,68% da 

variância total, sendo KMO = 0,690. 

 

 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,690 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 406,134 

df 55 

Sig. ,000 

 
 
Tabela 119: Matriz de componente rotativa - atitudes com relação a TV, rádio e jornal 
 Componente 

1 2 3 

Confio nos comerciais para decidir o que comprar ,790   

Quando atores ou pessoas famosas aparecem anunciando um produto, eu me sinto mais 

seguro para comprá-lo 

,746   

A televisão me faz sentir menos sozinha ,659   

Os noticiários de TV evitam que a gente tenha que ler jornal ,620   

Só leio jornal porque sinto que eu preciso estar atualizado  ,750  
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As notícias de rádio me deixam muito bem informado sobre tudo que está acontecendo no 

Brasil e no mundo 

 ,749  

Pessoas que não costumam ler jornal ou revista ficam desatualizadas muito depressa  ,669  

O rádio é um grande companheiro para mim  ,622  

De maneira geral a propaganda é perigosa, pois vende mentiras   ,785 

A propaganda da TV, na maioria das vezes, trata a gente como idiotas   ,773 

Em geral, tenho dificuldades em entender o que querem dizer as propagandas de TV   ,541 
 

Método de Extração: Análise de Componente Principal.  

Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser. 

a. Rotação convergida em 5 iterações. 
 

 O componente 1 se refere a: Confio nos comerciais para decidir o que comprar, 

0,790; Quando atores ou pessoas famosas aparecem anunciando um produto, eu me sinto 

mais seguro para comprá-lo, 0,746; A televisão me faz sentir menos sozinha, 0,659 e Os 

noticiários de TV evitam que a gente tenha que ler jornal, 0,620. 

O componente 2 inclui: Só leio jornal porque sinto que eu preciso estar atualizado, 

0,750; As notícias de rádio me deixam muito bem informado sobre tudo que está 

acontecendo no Brasil e no mundo, 0,749; Pessoas que não costumam ler jornal ou revista 

ficam desatualizadas muito depressa, 0,669 e O rádio é um grande companheiro para mim, 

0,622. 

O componente 3 relacionou: De maneira geral a propaganda é perigosa, pois vende 

mentiras, 0,785; A propaganda da TV, na maioria das vezes, trata a gente como idiotas, 0,773 

e Em geral, tenho dificuldades em entender o que querem dizer as propagandas de TV, 0,541.  
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7 SUSTENTABILIDADE E CONSUMO CONSCIENTE 

  

A escolha para a coleta de informações sobre sustentabilidade e consumo consciente 

foi através da escala de Likert por esta basear-se na premissa de que a atitude geral remete às 

crenças sobre o objeto da atitude, à força que mantém essas crenças e aos valores ligados ao 

objeto e, assim, permitem obter informações sobre o nível dos sentimentos dos respondentes, 

o que dá mais liberdade a eles, que não precisam se restringir ao simples concordo/discordo, 

usado pela escala de Thurstone (VELUDO DE OLIVEIRA, 2001). 

 Essa escolha deve-se ao fato de que as atitudes tanto em relação à sustentabilidade 

quanto ao consumo consciente, tidas com base nos valor e crenças como foi apontado na 

revisão, nos seguintes termos, dependem das mudanças introduzidas nas formas atuais de 

produção e consumo de bens, assim como a busca de condições sustentáveis seria de 

responsabilidade tanto de produtores quanto de consumidores.  

Pode-se afirmar que a busca da sustentabilidade passa pelo equacionamento do 

consumo e o consumo sustentável e a responsabilidade social poderiam ser respostas a essa 

questão e, ainda, que a conscientização das pessoas quanto aos problemas ambientais é fator 

determinante para a sensibilização e, consequentemente, o comportamento ecológico, 

fazendo com que elas prefiram produtos ecologicamente corretos e tornando-se, assim, 

consumidores ecológicos (BACHA; SANTOS; SCHAUN, 2011). 

 A tabela seguinte oferece uma amostra das crenças e valores das mulheres da classe 

sobre economia de água e luz, meio ambiente, tipos de embalagens consumidas, alimentos 

orgânicos, consumo consciente e reciclagem de lixo. Em relação às atitudes para economia 

de água e luz (1, 2, 19, 30), as quatro frases propostas obtiveram percentuais elevados, 

demonstrando uma atitude bem favorável à sustentabilidade. 

Sobre o meio ambiente (3, 5, 6, 8, 15, 16, 18, 21, 23, 29), vê-se que já há uma 

percepção da importância das ações individuais e da população para que haja a preservação 

do meio ambiente, com apenas uma frase (Deixo o carro em casa pelo menos uma vez por 

semana). A resposta discordo ficou levemente superior ao concordo 32 a 35%, 

respectivamente, e também com os indecisos  na mesma faixa percentual com 32%, sendo 

que o impacto desse não compromete massivamente o meio ambiente.  



 205 

Em relação aos tipos de embalagens consumidas (4, 7, 24, 28), os percentuais indicam 

que há uma certa consciência de que é importante a atitude de se utilizar embalagens que não 

prejudiquem ou agridam o meio ambiente. 

Sobre os alimentos orgânicos (9, 10, 11, 13, 14), evidencia-se que ainda não é um 

tema muito conhecido, 60%, para a intenção de se consumir, mas menos da metade já o faz. 

Em relação ao consumo consciente (12, 17, 20, 22, 27, 31), tem-se que as ações 

Deixo de comprar um produto para punir o fabricante (49%) e Já recorri a órgãos de defesa 

do consumidor (40%)  são as únicas a não terem percentuais que ultrapassem a casa dos 50%. 

Isso talvez por serem ações que exijam um maior desgaste e envolvimento em questões 

legais.  

Sobre a reciclagem de lixo, as duas frases propostas (25, 26) obtiveram um elevado 

percentual, 68 e 76%, de concordância com a importância de se reciclar. 

 
Tabela 120: Escala de atitude sobre sustentabilidade 

  

Frases Concordo 

Nem 
concordo 

nem 
Discordo 

Discordo 

1 Procuro comprar eletrodomésticos que consomem menos energia 91% 4% 5% 

2 Compro lâmpadas mais caras, mas que economizam mais energia 
elétrica. 86% 6% 8% 

19 Procuro economizar água/procuro não deixar torneira aberta 96% 3% 1% 

30 Sempre tento usar eletrodomésticos fora do horário de pico de 
consumo  62% 10% 28% 

3 Sinto-me responsável pela preservação do meio ambiente 86% 8% 6% 

5 Campanhas contra a poluição ambiental merecem meu apoio 93% 4% 3% 

6 Não compro produtos para minha casa fabricados ou vendidos por 
empresas que prejudicam ou desrespeitam o meio ambiente 67% 16% 17% 

8 As preocupações com o meio ambiente interferem na minha decisão 
de compra 68% 19% 14% 

15 Deixo o carro em casa pelo menos uma vez por semana 32% 31% 37% 

16 Escrevo no verso de folhas de papel já utilizadas 75% 6% 19% 

18 Já troquei ou deixei de usar produtos por razões ecológicas 63% 14% 23% 

21 O governo não dá importância para o assunto meio ambiente 77% 12% 11% 

23 Se o governo não faz coisa alguma para preservar o meio ambiente, a 
população não precisa fazer 28% 7% 65% 

29 Sempre faço um esforço para reduzir o uso de produtos feitos de 
recursos naturais escassos 67% 19% 15% 

4 Todos deveriam usar sacolas recicláveis 88% 3% 9% 

7 Sempre que possível, procuro comprar produtos com embalagens 
reutilizáveis 79% 9% 12% 
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24 Usar menos sacos plásticos protege o meio ambiente 90% 2% 8% 

28 Evito comprar produtos com embalagens que não são biodegradáveis 61% 20% 20% 

9 Com relação a alimentos orgânicos, não tenho muito conhecimento 60% 19% 20% 

10 Comprar alimentos orgânicos me faz sentir que estou contribuindo 
para algo melhor 71% 19% 10% 

11 Compro produtos orgânicos há mais de 6 meses 40% 14% 46% 

13 Estou disposta a pagar um pouco mais por produtos e alimentos que 
estão livres de elementos químicos e que prejudicam o meio 
ambiente 

72% 10% 18% 

14 Prefiro produtos e alimentos sem agrotóxicos porque eles respeitam o 
meio ambiente 80% 12% 7% 

12 Leio os rótulos das embalagens atentamente antes de comprar um 
produto 73% 10% 17% 

17 Deixo de comprar um produto para punir o fabricante 49% 13% 38% 

20 Já recorri a órgãos de defesa do consumidor 40% 5% 55% 

22 Peço nota fiscal quando faço compras 76% 5% 19% 

27 Já convenci amigos ou parentes a não comprar produtos que 
prejudicam o meio ambiente 59% 13% 28% 

31 Não compro produtos e alimentos que podem causar a extinção de 
alguma espécie de animal ou vegetal 72% 11% 16% 

25 Faço um esforço concreto para reciclar, separando o lixo 68% 9% 23% 

26 Sempre que possível, compro produtos feitos com material reciclado, 
que causam menos poluição.  76% 10% 13% 

 

 Em sequência, a análise dos dados da escala de atitude sobre sustentabilidade que 

apresenta o resultado fatorial. 

Tabela 121: Fatorial escala de atitude sobre sustentabilidade 

Frases Componente 

1 2 3 4 5 6 7 8 
24-Usar menos sacos plásticos protege o meio ambiente ,677        

8-As preocupações com o meio ambiente interferem na minha 
decisão de compra  ,652        

18-Já troquei ou deixei de usar produtos por razões ecológicas ,630        

6-Não compro produtos para minha casa fabricados ou vendidos 
por empresas que prejudicam ou desrespeitam o meio ambiente ,565        

28-Evito comprar produtos com embalagens que não são 
biodegradáveis ,534        

17-Deixo de comprar um produto para punir o fabricante ,530        

26-Sempre que possível, compro produtos feitos com material 
reciclado, que causam menos poluição ,489        

29-Sempre faço um esforço para reduzir o uso de produtos 
feitos de recursos naturais escassos ,480        

27-Já convenci amigos ou parentes a não comprar produtos que 
prejudicam o meio ambiente ,446        

30-Sempre tento usar eletrodomésticos fora do horário de pico 
de consumo ,408        

Alpha de Cronbach = 0,865         

19-Procuro economizar água/procuro não deixar torneira aberta  ,729       
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1-Procuro comprar eletrodomésticos que consomem menos 
energia 

 ,706       

31-Não compro produtos e alimentos que podem causar a 
extinção de alguma espécie de animal ou vegetal ,418 ,484       

13-Estou disposta a pagar um pouco mais por produtos e 
alimentos que estão livres de elementos químicos e que 
prejudicam o meio ambiente 

 ,438       

Alpha de Cronbach = 0,616         

25-Faço um esforço concreto para reciclar, separando o lixo         
11-Compro produtos orgânicos há mais de 6 meses   ,744      

10-Comprar alimentos orgânicos me faz sentir que estou 
contribuindo para algo melhor 

  ,567      

21-O governo não dá importância para o assunto do meio 
ambiente 

  ,434      

13-Estou disposta a pagar um pouco mais por produtos e 
alimentos que estão livres de elementos químicos e que 
prejudicam o meio ambiente 

  ,401      

17-Deixo de comprar um produto para punir o fabricante   ,445      

Alpha de Cronbach = 0,667         

22-Peço nota fiscal quando faço compras    ,696     

20-Já recorri a órgãos de defesa do consumidor    ,657     

12-Leio os rótulos das embalagens atentamente antes de 
comprar um produto 

   ,466     

21-O governo não dá importância para o assunto do meio 
ambiente 

   -,401     

Alpha de Cronbach = 0,586         

4-Todos deveriam usar sacolas recicláveis     ,773    

5-Campanhas contra a poluição ambiental merecem meu apoio     ,558    

3-Sinto-me responsável pela preservação do meio ambiente     ,455    

Alpha de Cronbach = 0,635         

7-Sempre que possível, procuro comprar produtos com 
embalagens reutilizáveis 

        

9-Com relação a alimentos orgânicos, não tenho muito 
conhecimento 

     ,706   

2-Compro lâmpadas mais caras, mas que economizam mais 
energia elétrica 

     ,562   

16-Escrevo no verso de folhas de papel já utilizadas      ,503   

3-Sinto-me responsável pela preservação do meio ambiente      ,483   

Alpha de Cronbach =0,564         

5-Campanhas contra a poluição ambiental merecem meu apoio       ,426  
15-Deixo o carro em casa pelo menos uma vez por semana       ,750  

13-Estou disposta a pagar um pouco mais por produtos e 
alimentos que estão livres de elementos químicos e que 
prejudicam o meio ambiente 

      ,418  

Alpha de Cronbach =0,495         

23-Se o governo não faz coisa alguma para preservar o meio 
ambiente, a população não precisa fazer 

       ,877 

Método de Extração: Análise de Componente Principal.    
Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser.   
Rotação convergida em 21 iterações 
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Por meio da análise fatorial pelo método Varimax, foram encontrados 21 interações e 

8 componentes que explicam 58,35% da variância total. O KMO foi de 0,897. As 

comunalidades variam de 0,877 a 0,401.  

O componente 1 inclui: usar menos sacos plásticos; usar produtos por razões 

ecológicas; o meio ambiente interferem na minha decisão de compra; não compro produtos 

para minha casa fabricados ou vendidos por empresas que prejudicam ou desrespeitam o 

meio ambiente; evito comprar produtos com embalagens que não são biodegradáveis; deixo 

de comprar um produto para punir o fabricante; sempre que possível, compro produtos feitos 

com material reciclado; sempre faço um esforço para reduzir o uso de produtos feitos de 

recursos naturais escassos; já convenci amigos ou parentes a não comprar produtos que 

prejudicam o meio ambiente e sempre tento usar eletrodomésticos fora do horário de pico de 

consumo. Alpha de Cronbach: 0,865. 

O componente 2 inclui: procuro economizar água/procuro não deixar torneira aberta; 

procuro comprar eletrodomésticos que consomem menos energia; não compro produtos e 

alimentos que podem causar a extinção de alguma espécie de animal ou vegetal e estou 

disposta a pagar um pouco mais por produtos e alimentos que estão livres de elementos 

químicos e que prejudicam o meio ambiente. Alpha de Cronbach: 0,616. 

O componente 3 inclui: estou disposta a pagar um pouco mais por produtos e 

alimentos que estão livres de elementos químicos e que prejudicam o meio ambiente; faço 

um esforço concreto para reciclar separando o lixo; compro produtos orgânicos há mais de 6 

meses; comprar alimentos orgânicos me faz sentir que estou contribuindo para algo melhor; o 

governo não dá importância para o assunto do meio ambiente e deixo de comprar um produto 

para punir o fabricante. Alpha de Cronbach: 0,667. 

No componente 4, estão: o governo não dá importância para o assunto do meio 

ambiente; peço nota fiscal quando faço compras; já recorri a órgãos de defesa do 

consumidor; leio os rótulos das embalagens atentamente antes de comprar um produto. Alpha 

de Cronbach: 0,596. 

O componente 5 inclui: todos deveriam usar sacolas recicláveis; campanhas contra a 

poluição ambiental merecem meu apoio e sinto-me responsável pela preservação do meio 

ambiente. Alpha de Cronbach: 0,635. 

No componente 6, estão: com relação a alimentos orgânicos não tenho muito 

conhecimento; compro lâmpadas mais caras, mas que economizam mais energia elétrica; 
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escrevo no verso de folhas de papel já utilizadas e sinto-me responsável pela preservação do 

meio ambiente. Alpha de Cronbach: 0,564. 

O componente 7 inclui: campanhas contra a poluição ambiental merecem meu apoio; 

deixo o carro em casa pelo menos uma vez por semana e campanhas contra a poluição 

ambiental merecem meu apoio. Alpha de Cronbach: 0,495. 

O componente 8 inclui: se o governo não faz coisa alguma para preservar o meio 

ambiente, a população não precisa fazer. 
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8 ATITUDES QUANTO AO CONSUMO ALIMENTAR 

 

DaMatta (1984 apud CASOTTI et al, 1998, p. 04) enfatiza que “o jeito de comer 

define não apenas aquilo que é ingerido como também aquele que a ingere”. As escolhas 

alimentares podem ser influenciadas por várias perspectivas, como a econômica, nutricional, 

social e cultural, que podem ser, ao mesmo tempo, independentes e complementares.  

A perspectiva econômica trata como componente fundamental a relação entre oferta e 

demanda, o abastecimento, o preço dos alimentos e a renda das famílias. A perspectiva 

nutricional enfoca nos constituintes dos alimentos. A social baseia-se nas associações entre 

alimentação e organização social do trabalho, diferenciação social do consumo, nos ritmos e 

estilo de vida. A cultural fundamenta-se nos gostos, hábitos, tradições culinárias, 

representações, práticas, preferências, repulsos, ritos e tabus.  

Tchakmakian e Frangella (2003) argumentam que a refeição deve ser variada, 

agradável e se constituir de alimentos de diferentes texturas, odores e sabores além de atender 

a todas as necessidades nutricionais e afetivas. Tratar de alimentação (e/ou transformá-la) 

envolve questões socioeconômicas, culturais e afetivas que precisam ser identificadas 

adequadamente pelos nutricionistas para realizarem seu papel de agente de mudanças das 

práticas alimentares.  

As questões abordados foram: número de refeições diárias, refeições fora de casa, 

consumo alimentar, tipos de alimentos mais consumidos, grau de conhecimento de número 

de calorias ingeridas, padrões de consumo, influência da mídia, significados dos alimentos na 

vida das pessoas. 

 

8.1 Refeições 

 

A primeira questão sobre as atitudes em relação ao consumo alimentar feita foi sobre o 

número de refeições diárias e se as refeições eram realizadas no mesmo horário. A tabela 

seguinte apresenta a distribuição do número de refeições que as mulheres da classe C fazem 

nesta amostra. O maior percentual é encontrado em 3 refeições diárias, 39%, o tradicional 

café da manhã, almoço e janta. Entretanto, 30% fazem 4 refeições diárias, em que se inclui a 

parada para o café da tarde. 
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Tabela 122: Número de refeições diárias 
Número de refeições % 
1 refeição 3% 
2 refeições 16% 
3 refeições 39% 
4 refeições 30% 
Mais de 4 refeições  13% 

 

 Quanto ao horário, tem-se que apenas 30% realizam as refeições no mesmo horário, 

lembrando que a maioria da amostra são de donas de casa. 

 
Tabela 123: Refeições realizadas no mesmo horário 

Sim 30% 
Não 70% 

 

 Ao cruzar-se as duas últimas tabelas, obteve-se a próxima em que se pode observar 

que os maiores percentuais são encontrados em 3 refeições diariamente. Nesta faixa, tem-se  

49% para o sim e 34% para o não, ou seja, quase metade de quem faz 3 refeições diariamente 

costuma fazer suas refeições no mesmo horário.  

Já para os que fazem 4 refeições, os percentuais em relação ao anterior se invertem: o 

não representa 31%, enquanto o sim 25%. Para os que fazem duas refeições, a sequência se 

mantém, entretanto, o percentual para o sim é bem menor que para o não. Os que fazem 

apenas 1 refeição a fazem na maioria das vezes no mesmo horário e, por fim, para quem faz 

mais de 4 refeições o sim e o não têm o mesmo percentual de 13%. 

 

Tabela 124: Cruzamento de refeições realizadas no mesmo horário com número de 
refeições diárias 

 
Número de refeições diariamente Refeições no mesmo horário 

Sim Não 

1 refeição 5% 2% 

2 refeições 8% 20% 

3 refeições 49% 34% 

4 refeições 25% 31% 

Mais de 4 refeições 13% 13% 
 

 A tabela seguinte permite que se tenha uma visão geral de como se comporta a 
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variável número de refeições diárias ao ser cruzada com as características sócio-demográficas 

e econômicas/renda, tempo no trabalho, ocupação atual, faixa etária, estado civil e número de 

filhos.  

Assim, temos que para as que fazem apenas uma refeição diária a renda é de 1 a 3 

salários mínimos, 83% não trabalham, 67% são donas de casa, têm entre 25 a 29 anos e 50% 

são solteiras e os outros 50% são casadas, o número de filhos se divide em 50% até 2 e 33% 

com mais de 2 até 5 filhos. Por fim, o grau de instrução que de modo geral para todas as 

quantidades de refeições é o maior percentual tem o Ensino Médio completo, com exceção 

para as que fazem duas refeições diariamente  em que o percentual se divide em 41% para o 

Ensino Médio e para o Ensino Fundamental II completo. 

 Para as que fazem 2 refeições diárias, a renda está dividida com 32% recebendo entre 

1 a 3 salários mínimos e 27% até 1 salário mínimo, sendo a única a apresentar o percentual 

de mais de um quarto com uma renda tão baixa. 47% trabalham período integral e 41% não 

trabalham. 35% são donas de casa e 21% profissionais liberais. A faixa etária varia de 27% 

entre de 40 a 49 e 24% entre 30 a 39 anos. 47% são solteiras e 32% são casadas e quase a 

metade da amostra tem até 2 filhos, 47%, e mais de 25% têm mais de 2 até 5 filhos. 

Para as que fazem 3 refeições por dia, a renda é de entre 1 a 3 salários mínimos. 49% 

não trabalham, mas 40% trabalham período integral. A ocupação atual se divide entre 30% 

de donas de casa e 24% de prestadoras de serviços. A faixa etária se divide em 30% entre 30 

a 39 e 22% entre 18 a 24 anos. 44% são casadas e 35% são solteiras. 40% tiveram até dois 

filhos e 31% nenhum filho. 

As que fazem 4 refeições diárias têm o mesmo nível de renda das anteriores entre 1 a 

3 salários mínimos. A grande maioria não trabalha, 68%, quase a metade são donas de casa e 

apenas 18% são prestadoras de serviços. 34% têm entre 18 a 24 anos e 26% estão na faixa de 

30 a 39 anos. 44% são solteiras e 37% são casadas. Quanto ao número de filhos, 44% tiveram 

até 2 filhos e 29% mais de 2 até 5 filhos. 

Por fim, entre as que fazem mais de 4 refeições por dia, a renda permanece na mesma 

faixa das anteriores entre 1 a 3 salários mínimos. 44% não trabalham e 37% trabalham 

período integral. A ocupação atual se divide em 26% para as donas de casa e 26% para as 

prestadoras de serviços. A faixa etária é de 37% para as que estão entre 18 a 24 e 30% para as 

que estão na faixa de 25 a 29 anos. 37% são solteiras e 30% casadas. 41% delas tiveram até 2 

filhos e 33% não teve nenhum filho. 
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Tabela 125: Perfil do número de refeições diárias 
Número 
de 
refeições 
diárias 

Renda Tempo no 
trabalho 

Ocupação 
atual Faixa etária Estado 

civil 
Número de 
filhos  Grau de instrução 

1  
Entre 1 até 
3 SM 50%  

Não trabalha 
83% 

Dona de casa 
67% 

De 25 a 29 
anos 33% 

Solteira 
50% 
 
Casada 
50% 

Até 2 50% 
 
Mais de 2 
até 5 33% 

Médio completo / 
Superior incompleto 

67% 

2  

Entre 1 até 
3 SM 32% 
 
Até 1 SM 
27% 

Período 
integral 47% 
 
Não trabalha 
41% 

Dona de casa 
35% 
 
Profissional 
liberal 21% 

De 40 a 49 
anos 27% 
 
De 30 a 39 
anos 24% 

Solteira 
47% 
 
Casada 
32% 

Até 2 47% 
 
Mais de 2 
até 5 27% 

Médio completo / 
Superior Incompleto e 

Fundamental II 
completo/ Médio 
incompleto 41% 

3  
Entre 1 até 
3 SM 54% 

Não trabalha 
49% 
 
Período 
integral 40% 

Dona de casa 
30% 
 
Prestadora de 
serviços 24% 

De 30 a 39 
anos 30% 
 
De 18 a 24 
anos 22% 

Casada 
44% 
 
Solteira 
35% 

Até 2 40% 
 
Nenhum 
31% 

Médio completo / 
Superior incompleto 

61% 

4  
Entre 1 até 
3 SM 57% 

Não trabalha 
68% 

Dona de casa 
48% 
 
Prestadora de 
serviços 18% 

De 18 a 24 
anos 34% 
 
De 30 a 39 
anos 26% 

Solteira 
44% 
 
Casada 
37% 

Até 2 44% 
 
Mais de 2 
até 5 29% 

Médio completo / 
Superior incompleto 

55% 

Mais de 

4  

Entre 1 até 
3 SM 63% 

Não trabalha 
44% 
 
Período 
integral 37% 

Dona de casa 
26% 
 
Prestadora de 
serviços 26% 

De 18 a 24 
anos 37% 
 
De 25 a 29 
anos 30% 

Solteira 
37% 
 
Casada 
30% 

Até 2 41% 
 
Nenhum 
33% 

Médio completo / 
Superior incompleto 

52% 

 

 A próxima tabela apresenta o perfil da questão se as refeições são realizadas no 

mesmo horário. Para as que responderam que sim, a renda se divide em 52% entre 1 até 3 

salários mínimos e 22% entre 3 a 5 salários mínimos. 67% das não trabalham, 46% são donas 

de casa e 13% prestadoras de serviços. A faixa etária se divide em 29% entre 30 a 39 e 22% 

entre 18 a 24 anos. 40% são solteiras e 37% são casadas. 48% tiveram até 2 filhos e 25% 

nenhum e o grau de instrução é de 62% para o Ensino Médio completo. 

 Para as que responderam não, a renda é mais baixa, sendo que 52% estão entre 1 a 3 

salário mínimos, mas 17% recebem até 1 salário mínimo. 48% não trabalham e 38% 

trabalham período integral. 33% são donas de casa e 22% são prestadoras de serviços. 40% 

são solteiras e 40% são casadas. 40% tiveram até 2 filhos e 30% nenhum filho. Por fim, 52% 

tem Ensino Médio completo e 33% Ensino Fundamental II. 
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Tabela 126: Perfil de refeições realizadas no mesmo horário segundo a renda 
Refeições 
realizadas 
no mesmo 
horário 

Renda Tempo no 
trabalho 

Ocupação 
atual Faixa etária Estado 

Civil 
Número de 

filhos 
Grau de 
instrução 

Sim 

Entre 1 até 3 
SM 52% 
 
Entre 3 até 5 
SM 22% 

Não trabalha 
67% 

Dona de casa 
46% 
 
Prestadora de 
serviços 13% 

De 30 a 39 
anos 29% 
 
De 18 a 24 
anos 22% 

Solteira 
40% 
 
Casada 
37% 

Até 2 48% 
 
Nenhum 25% 

Médio 
completo / 
Superior 
incompleto 
62% 

Não 

Entre 1 até 3 
SM 52% 
 
Até 1 SM 
17% 

Não trabalha 
48% 
 
período 
integral 38% 

Dona de casa 
33% 
 
Prestadora de 
serviços 22% 

De 18 a 24 
anos 29% 
 
De 30 a 39 
anos 24% 

Solteira 
40% 
 
Casada 
40% 

Até 2 40% 
 
Nenhum 30% 

Médio 
completo / 
Superior 
incompleto 
52%  
Fundamental II 
completo/ 
Médio 
incompleto 
33% 

 

Ainda sobre as refeições, buscou-se saber quem prepara, quem decide o que vai ser 

preparado, o número de refeições fora de casa e o local das mesmas. Na tabela seguinte, 

temos que quem prepara 90% das vezes é a mulher, o marido apenas 1% das vezes e outros 

familiares chegam a 9%. 

 
Tabela 127: Preparo das refeições 

Eu mesma 90% 
Meu marido 1% 
Filhos 0% 
Outros familiares 9% 

 

 Quem decide o que vai ser preparado, também é de responsabilidade da mulher com 

86%, conforme tabela seguinte. 

 
Tabela 128: Quem decide o que vai ser preparado 

Eu mesma 86% 
Meu marido 1% 
Filhos 0% 
Outros familiares 12% 
Empregada 0% 

 

 Por meio da próxima tabela, verificou-se quem prepara normalmente decide o que vai 

preparar. Cabe destacar que é a mulher em 95% quem decide, mas em 5% das vezes aceita a 



 215 

participação dos filhos e do marido e de até outros familiares, situação que só elas têm, pois 

os demais 100% ao preparar decidem. 

 
Tabela 129: Cruzamento do preparo das refeições por quem decide o que vai ser 
preparado 

Quem prepara as 
refeições na sua 
casa? 

Normalmente quem decide o que vai ser preparado? 

Eu mesma Meu marido Filhos Outros 
familiares Empregada 

Eu mesma 95% 0,5% 0,5% 4% 0% 

Meu marido 0% 100% 0% 0% 0% 

Filhos 0% 0% 0% 0% 0% 

Outros familiares 0% 0% 0% 100% 0% 

Empregada 0% 0% 0% 0% 0% 
 

 Continuando a explorar a questão das refeições, por meio da tabela seguinte, 

verificou-se o local das refeições fora de casa e se há este costume. 39% das mulheres não 

têm esse costume, 32% usam restaurantes de rua e 15% vão à casa de 

amigos/colegas/parentes. Faz-se notar que mais da metade das mulheres, 54%, se somarmos 

as que não costumam com as que comem em casas de amigos não costumam ir a locais 

comerciais para se alimentar. 

 
Tabela 130: Local das refeições fora de casa 

Restaurante de rua 32% 
Lanchonete de rua 5% 
Padaria/Bar 0% 
Praça de Alimentação de Shopping 8% 
Escritório/Empresa 0% 
Escola (cantina) 1% 
Casa de amigos/colegas/parentes 15% 
Não costumo sair para comer fora com a minha família 39% 

 

Na próxima tabela, tem-se um perfil das mulheres segundo o local das refeições fora 

de casa. De modo geral, o grau de instrução para todos os locais das refeições fora de casa foi 

o Ensino Médio completo com percentuais acima de 50%. A exceção restaurante de rua 

apresenta 32% das mulheres com o Ensino Fundamental II completo e casa de 

amigos/colegas/parentas com 31% que têm o Ensino Fundamental I completo. 
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 Descrevendo o perfil, tem-se que quem costuma ir a restaurantes de rua (32%) tem 

renda entre 1 a 3 salários mínimos. 57% não trabalham e 25% trabalham em período integral. 

37% são donas de casa e 22% são prestadoras de serviços. Sua faixa etária é de 41% entre 18 

a 24 e 19% entre 30 a 39. Seu estado civil se divide em 40% tanto para as casadas quanto 

para as solteiras e a maioria, 44%, não tiveram filhos e 29% tiveram até 2 filhos. 

Dos que vão à casa de amigos/colegas/parentes (15%), 53% têm renda entre 1 a 3 

salários mínimos e 19% entre 3 até 5 salários mínimos. A grande maioria, 72%, não 

trabalham, 47% são donas de casa e 19% prestadoras de serviço. A faixa etária vai de 30 a 39 

com 31% e de 18 a 24 com 22%. 44% são solteiras e 28% são casadas. 53% tiveram até 2 

filhos e 28% de 2 até 5 filhos. 

Já entre aquelas que não costumam ir (39%), a renda se divide em 44% entre 1 até 3 

salários mínimos e 20% entre 3 até 5 salários mínimos. 47% não trabalham e 46% trabalham 

em período integral. 35% são donas de casa e 19% são prestadoras de serviços. A faixa entre 

vai de 25 a 49 sendo que 25% estão na faixa de 30 a 39 anos, 24% de 40 a 49 e 20% de 25 a 

29 anos. 41% são casadas e 38% estão solteiras. Por fim, o número de filhos é 47% até 2 e 

27% de 2 a 5 filhos.  

Observando os três perfis descritos, pode-se dizer que as diferenças existentes estão 

em renda e faixa de etária, o que indica mulheres mais experientes e com renda um pouco 

mais elevada, o que em termos de sociedade de consumo facilitaria para as mulheres 

comerem mais fora de casa, entretanto, neste caso é justo o contrário. 

 
Tabela 131: Perfil do local das refeições fora de casa 
Local das 
refeições fora 
de casa 

Renda Tempo no 
trabalho 

Ocupação 
atual Faixa etária Estado civil Número de 

filhos 
Grau de 
instrução 

Restaurante 
de rua 

Entre 1 até 
3 SM 63% 

Não trabalha 
57% 
 
Período 
integral 25% 

Dona de Casa 
37% 
 
Prestadora de 
Serviços 22% 

De 18 a 24 
anos 41% 
 
De 30 a 39 
anos 19% 

Solteira 40% 
 
Casada 40% 

Nenhum 
44% 
 
Até 2 29% 

Médio com/ 
Superior 
incompleto 
50%; 
Fundamental 
II completo/ 
Médio 
incompleto 
32% 

Lanchonete de 
rua 

Entre 1 até 
3 SM 40% 
 
Até 1 SM 
30% 

Não trabalha 
70% 

Dona de Casa 
60% 
 
Prestadora de 
Serviços 20% 

De 18 a 24 
anos 50% 
 
De 25 a 29 
20% 

Solteira 50% 
 
Casada 30% 

Nenhum 
50% 
 
De 2 a 5 
30% 

Médio 
completo / 
Superior 
incompleto 
60% 

Praça de 
Alimentação 
de Shopping 

Entre 1 até 
3 SM 44% 
 
Entre 3 até 

Período 
integral 63% 

Dona de casa 
19% 
 
Prestadora de 

De 30 a 39 
anos 44% 
 
De 25 a 29 

Casada 50% 
 
Solteira 38% 

Até 2 69% 

Médio 
completo / 
Superior 
incompleto 
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5 SM 25% Serviços; 
Trabalhadora 
da indústria; 
Funcionária 
Pública e 
Profissional 
Liberal 13% 

31% 75% 

Escola 
(cantina) 

Entre 1 até 
3 SM 100% 

Não trabalha 
50% 
 
Período 
integral 50% 

Estudante 
50% 
 
Outros 50% 

De 18 a 24 
anos 50% 
 
De 30 a 39 
anos 50% 

Solteira 50% 
 
Mora junto 
com alguém 
50% 

Nenhum 
50% 
 
De 2 a 5 
50% 

Médio 
completo / 
Superior 
incompleto 
100% 

Casa de 
amigos/ 
colegas/ 
parentes 

Entre 1 até 
3 SM 53% 
 
Entre 3 até 
5 SM 19% 

Não trabalha 
72% 
 

Dona de casa 
47% 
 
Prestadora de 
serviços 19% 

De 30 a 39 
anos 31% 
 
De 18 a 24 
anos 22% 

Solteira 44% 
 
Casada 28% 

Até 2 53% 
 
De 2 a 5 
28% 

Médio com/ 
Superior 
incompleto 
47%; 
Fundamental 
I completo/ 
Fundamental 
II incompleto 
31% 

Não costumo 
sair para 
comer fora 
com a minha 
família 

Entre 1 até 
3 SM 44% 
 
Entre 3 até 
5 SM 20% 

Não trabalha 
47% 
 
Período 
integral 46% 

Dona de casa 
35% 
 
Prestadora de 
serviços 19% 

De 30 a 39 
anos 25% 
 
De 40 a 49 
anos 24% 
 
De 25 a 29 
anos 20% 

Casada 41% 
 
Solteira 38% 

Até 2 47% 
 
De 2 a 5 
27% 

Médio 
completo / 
Superior 
incompleto 
57% 

 

 Quanto ao número de refeições, quase a totalidade, 90%, fazem de 1 a 2 refeições 

fora de casa na semana, ampliando a análise. 

 
Tabela 132: Número de refeições fora de casa na semana 

 1  a  2   refeições 90% 
 3  a  5   refeições 8% 
 6  a  9   refeições 2% 
10 a 14   refeições 0% 

 

 Das mulheres que fazem de 1 a 2 refeições fora de casa na semana, temos que 49% 

delas a faz em restaurantes de rua, 28% na casa de amigos/colega/parentes, 14% na praça de 

alimentação de shopping, 9% em lanchonete de rua e 1% em padaria/bar. As que fazem de 3 

a 5 refeições, 90% fazem em restaurantes de rua e 10% na cantina da escola. 

 Os locais se repetem para as que fazem de 6 a 9 refeições fora de casa, alterando os 

percentuais de 90% para 67% e de 10% para 33%.  

 Confirmando-se que, independente do número de refeições que se faça, o restaurante 

de rua é o mais frequentado. Na casa de amigos/colegas/parentes, só se faz de 1 a 2 refeições, 
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visto que ele foi o segundo indicado como local das refeições fora de casa. A tabela seguinte 

apresenta o cruzamento entre o número de refeições e o local onde elas são feitas. 

 

Tabela 133: Número de refeições fora de casa na semana por local das refeições 

Local da Refeição 
Refeições fora de casa 

1  a  2   
refeições 

3  a  5   
refeições 

6  a  9   
refeições 

10 a 14   
refeições 

Restaurante de rua  49% 90% 67% 0% 

Lanchonete de rua 9% 0% 0% 0% 

Padaria/Bar 1% 0% 0% 0% 

Praça de alimentação de shopping 14% 0% 0% 0% 

Escritório/Empresa 0% 0% 0% 0% 

Escola (cantina) 0% 10% 33% 0% 

Casa de amigos/colegas/parentes 28% 0% 0% 0% 

Não costumo sair para comer fora com a minha 
família 0% 0% 0% 0% 

 

A tabela seguinte apresenta o perfil do número de refeições feitas fora de casa na 

semana. O grau de instrução Ensino Médio completo foi a única característica que apareceu 

para todas as quantidades de refeição, com um percentual acima de 50%. 

Assim se tem que por quantidades de refeições, 57% das mulheres que fazem de 1 a 2 

refeições declararam renda entre 1 a 3 salários mínimos e 16% entre 3 a 5 salários mínimos. 

59% delas não trabalham e 28% trabalham o período integral. 39% são donas de casa e 20% 

são prestadoras de serviços. 35% têm de 18 a 24 anos e 25% têm de 30 a 39 anos. 43% são 

solteiras e 35% são casadas. 43% tiveram até 2 filhos e 31% não tiveram filhos. 

As que fazem 3 a 5 refeições declararam a mesma renda das anteriores. O tempo no 

trabalho reduziu para as que não trabalham (50%) e elas trabalham meio período. São donas 

de casa (30%). A faixa etária compreende 30% de 30 a 39 e 30% de 50 a 60. O número de 

solteiras é menor que o de casadas. O número de filhos proporcionalmente se mantém. 50% 

não tiveram nenhum filho. Entretanto, 40% tiveram de 2 a 5 filhos. 

 
Tabela 134: Perfil do número de refeições fora de casa na semana 
Número de 
refeições 
fora de casa 
na semana 

Renda Tempo no 
trabalho 

Ocupação 
atual Faixa etária Estado 

Civil 
Número de 

filhos 
Grau de 
instrução 

1 a 2 
Entre 1 até 
3 SM 58 % 

Não trabalha 
59% 

Dona de Casa 
39% 

De 18 a 24 
anos 35% 

Solteira 
43% 

Até 2 43% 
 

Médio 
completo / 
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refeições  
Entre 3 até 
5 SM 16% 

 
Período 
integral 28% 

 
Prestadora de 
Serviços 20% 

 
De 30 a 39 
anos 25% 

 
Casada 
35% 

Nenhum 
31% 

Superior 
incompleto 
52% 

3 a 5 

refeições 

Entre 1 até 
3 SM 40% 
 
Entre 3 até 
5 SM 30% 

Não trabalha 
50% 
 
Meio período 
30% 

Dona de Casa 
30% 

De 30 a 39 
anos 30% 
 
De 50 a 60 
anos 30% 

Casada 
50% 
 
Solteira 
20% 

Nenhum 
50% 
 
De 2 a 5 
40% 

Médio 
completo / 
Superior 
incompleto 
70% 

6 a 9 

refeições 

Entre 1 até 
3 SM 100% 

Não trabalha 
67% 

Dona de casa 
33% 
 
Prestadora de 
serviços 33% 

De 18 a 24 
anos 33% 
 
De 25 a 29 
anos 33% 
 
De 30 a 39 
anos 33% 

Casada 
67% 
 

De 2 a 5 
67% 

Médio 
completo / 
Superior 
incompleto 
67% 

 

 Já entre as que fazem de 6 a 9 refeições fora de casa, a renda declarada é menor: 100% 

entre 1 a 3 salários mínimos. 67% não trabalham, enquanto nas outras havia um percentual 

expressivo de quem trabalhava meio período ou integral. 33% são donas de casa e as 

prestadoras de serviço. Todas as mulheres são casadas e o número de filhos aumentou, sendo 

que 67% tiveram de 2 a 5 filhos. 

 

8.2 Consumo alimentar 

 

Para Borges e Lima Filho (2004), o estudo dos hábitos alimentares demonstra ter um 

papel fundamental não só na identificação do que os consumidores adquirem em termos de 

alimentos, mas também quais os fatores que permeiam a escolha destes alimentos. Mesmo 

que se considere o consumo de alimentos como um acontecimento simples e cotidiano, seu 

estudo pode revelar muito mais do que simplesmente o que se come, como se come, porque e 

com quem.  

 A tabela seguinte apresenta os percentuais sobre o consumo de alimentos em que o 

costume do brasileiro de comer arroz e feijão todos os dias se confirma. O consumo diário 

dos dois supera os 90%. Em seguida, vem a carne com 78%, legumes com 65%, verduras 

frescas com 60%. O consumo de massas também nos remete ao tradicional: à macarronada 

do domingo. 50% comem massa semanalmente e 24% comem raramente. 

Já em relação à ingestão de frituras e doces, alimentos mais calóricos e menos 

saudáveis para o consumo diário, houve um percentual em pouco acima de 30% e também 

apresentou os percentuais de 22 e 24% para raramente. Os assados tiveram seu maior 
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percentual para semanalmente 35% e 28% para raramente. O peixe também apresentou maior 

percentual para o semanal 30% e o maior percentual entre os alimentos para raramente 

(41%). Por fim, o ovo, no consumo semanal, teve seu maior percentual (40%). 

 

Tabela 135: Consumo de alimentos 
  Diariamente Semanalmente Mensalmente Raramente Nunca 

Arroz 98% 1% 0% 1% 0% 

Feijão  93% 4% 0% 2% 1% 

Carne (em geral) 78% 18% 1% 3% 0% 

Massa 15% 49% 10% 24% 2% 

Frituras 36% 31% 6% 22% 5% 

Assados 23% 35% 12% 28% 2% 

Legumes 65% 23% 1% 8% 2% 

Peixe 12% 30% 11% 41% 7% 

Verduras frescas 63% 24% 3% 9% 1% 

Frutas frescas 60% 26% 4% 10% 1% 

Doces em geral 34% 33% 4% 24% 5% 

Ovo 39% 40% 9% 11% 2% 

 

 A tabela seguinte apresenta o questionamento: Com qual frequência a senhora 

costuma consumir alimentos com uma dieta balanceada?. O maior percentual foi para o 

nunca com 30%. O raramente teve o segundo mais alto com 25% e ainda o diariamente 

obteve 23% das respostas. Somando-se o raramente e o nunca, situações muito próximas, 

tem-se mais da metade. 55% não costumam consumir alimentos com uma dieta balanceada. 

 
Tabela 136: Consumo de alimentos dieta balanceada 

Diariamente 23% 
Pelo menos uma vez por semana 15% 
Pelo menos uma vez por mês 5% 
Raramente 25% 
Nunca 30% 
Não sabe/não respondeu 2% 

 

 Na próxima tabela, há o perfil sobre o consumo de alimentos em uma dieta 

balanceada. O que se pode notar como uma diferença é a renda declarada. Os que costumam 

consumir diariamente, pelo menos uma vez por semana e pelo menos uma vez por mês 
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apresentam a faixa entre 3 até 5 salários mínimos com percentuais próximos ou de 20%, 

enquanto os que raramente ou nunca não apresentam esta faixa de renda. 

 
 
Tabela 137: Perfil do consumo de alimentos em uma dieta balanceada 
Consumo de 
alimentos em 
uma dieta 
balanceada 

Renda Tempo no 
trabalho 

Ocupação 
atual Faixa etária Estado 

Civil 
Número de 

filhos 
Grau de 
instrução 

Diariamente 

Entre 1 até 3 
SM 41 % 
 
Entre 3 até 5 
SM 20% 

Não 
trabalha 
53% 
 
Período 
integral 
37% 

Dona de casa 
33% 
 
Prestadora de 
serviços 27% 

De 18 a 24 
anos 31% 
 
De 30 a 39 
anos 27% 

Casada 
49% 
 
Solteira 
31% 

Nenhum 
39% 
 
Até 2 37% 
 

Médio 
completo / 
Superior 
incompleto 
59% 

Pelo menos 
uma vez por 
semana 

Entre 1 até 3 
SM 65% 
 
Entre 3 até 5 
SM 19% 

Não 
trabalha 
65% 
 
Período 
integral 
26% 

Dona de casa 
45% 
 
Prestadora de 
serviços 16% 

De 18 a 24 
anos 32% 
 
De 30 a 39 
anos 19% 
 
De 50 a 60 
anos 19% 

Solteira 
42% 
 
Casada 
36% 
 
 

Nenhum 
39% 
 
Até 2 36% 

Médio 
completo / 
Superior 
incompleto 
55% 

Pelo menos 
uma vez por 
mês 

Entre 1 até 3 
SM 55% 
 
Entre 3 até 5 
SM 18% 
 
Até 1 SM 
18% 

Não 
trabalha 
55% 
 
Período 
integral 
36% 

Dona de casa 
27% 
 
Profissional 
liberal 27% 

De 18 a 24 
anos 36% 
 
De 25 a 29 
anos 36% 
 

Solteira 
55% 
 
Casada 
36% 
 

Nenhum 
36% 
 
De 2 a 5 
36% 

Médio 
completo / 
Superior 
incompleto 
55% 

Raramente 

Entre 1 até 3 
SM 64% 
 
Até 1 SM 
14% 

Não 
trabalha 
54% 
 
Período 
integral 
37% 

Dona de casa 
37% 
 
Prestadora de 
serviços 25% 
 

De 30 a 39 
anos 31% 
 
De 25 a 29 
anos 27% 
 

Casada 
37% 
 
Solteira 
31% 

Até 2 
46,2% 
 
De 2 a 5 
33% 

Médio 
completo / 
Superior 
incompleto 
56% 

Nunca 

Entre 1 até 3 
SM 45% 
 
Até 1 SM 
23% 

Não 
trabalha 
45% 
 
Período 
integral 
39% 

Dona de casa 
34% 
 
Profissional 
liberal 19% 
 
 

De 30 a 39 
anos 27% 
 
De 18 a 24 
anos 26% 
 
De 40 a 49 
anos 26% 

Solteira 
48% 
 
Casada 
36% 
 

Até 2 50% 
 
De 2 a 5 
26% 

Médio 
completo / 
Superior 
incompleto 
48% 

Não sabe/não 
respondeu 

Entre 1 até 3 
SM 60% 
 
Até 1 SM 
20% 
 
Entre 3 até 5 
SM 20% 

Não 
trabalha 
100% 
 

Dona de casa 
80% 
 

De 18 a 24 
anos 40% 
 
De 25 a 29 
anos 40% 

Solteira 
80% 
 

Até 2 60% 
 
Nenhum 
40% 
 

Médio 
completo / 
Superior 
incompleto 
80% 

 

 A tabela seguinte apresenta as respostas à questão: em relação à sua saúde e à 

alimentação, o que a senhora costuma consumir? Os hábitos de consumo com os percentuais 
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mais altos são as verduras, legumes, frutas frescas e secas e sucos com 28%. Com 21%, 

aparecem os nutrientes básicos e com 14% um grupo que consome apenas o suficiente para 

não ter fome. Com 10%, ficam os alimentos com efeito laxativo, os produtos para melhorar a 

aparência, os suplementos vitamínicos e os alimentos orgânicos ou sem agrotóxicos, o que 

indica uma dieta ainda baseada nos moldes mais tradicionais. 

 
Tabela 138: Costuma consumir 

Nutrientes básicos (cálcio, ferro, sais minerais, potássio etc.) 21% 
Produtos para melhorar a aparência  9% 
Vitaminas ou suplementos vitamínicos (ômega 3, vitamina A/B/C/D/E etc.) 9% 
Verduras, legumes, frutas frescas e secas e sucos 28% 
Alimentos orgânicos ou sem agrotóxico 8% 
Alimentos com efeito “laxativo” (ameixa, mamão etc.) 10% 
Apenas o suficiente para não ter fome 14% 

 

Lelis (2012) considera que o maior consumo de alimentos processados e preparados 

nas áreas urbanas seria em grande parte atribuído ao custo de oportunidade do tempo da 

mulher. Mas vale ressaltar que o aumento no consumo de refeições prontas, de alimentação 

fora do domicilio e a opção pelo fast food podem causar riscos à saúde.  

 A tabela seguinte apresenta os dados sobre o hábito de consumir alimentos com maior 

teor de gordura, sendo que os que têm esse hábito perfazem o total de 65% das respondentes. 

 
Tabela 139: Consumo alimentos gordurosos (frituras, embutidos e outros) 

Sim 65% 
Não 35% 

 

 Na tabela seguinte, buscou-se verificar se as mulheres que costumam consumir 

alimentos gordurosos, 65% das respondentes, também consumiam os alimentos tidos aqui 

como nutricionais. Verificou-se que o sim para o consumo dos outros tipos de alimentos 

apresentou um percentual maior para o não, com exceção do consumo de vitaminas ou 

suplementos vitamínicos que 56% não consomem.  
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Tabela 140: Consumo de alimentos 

Consumo de Alimentos 
Alimentos gordurosos? 

Sim Não 

Nutrientes básicos (cálcio, ferro, sais minerais, potássio) 61% 39% 

Produtos para melhorar a aparência 75% 25% 

Vitaminas ou suplementos vitamínicos (ômega 3, vitamina) 44% 56% 

Verduras, legumes, frutas frescas e secas e sucos 69% 31% 

Alimentos orgânicos ou sem agrotóxico 100% 0% 

Alimentos com efeito “laxativo” (ameixa, mamão etc.) 0% 0% 

Apenas o suficiente para não ter fome 69% 31% 

 

 Continuando a análise para se conhecer melhor o hábito de consumir alimentos 

gordurosos, a tabela seguinte apresenta um perfil, ou seja, o resumo do cruzamento do hábito 

com as características socioeconômicas e demográficas renda, tempo no trabalho, ocupação 

atual, faixa etária, estado civil e número de filhos. 

 Para os que costumam consumir, a renda média de 51% é de entre 1 até 3 salários 

mínimos e para 17% de até um salário mínimo. 55% não trabalham e 32% trabalham período 

integral. 38% são donas de casa e 21% são prestadoras de serviço. A faixa etária é composta 

pelas faixas mais novas de 18 a 29 que representam 55%. Enquanto que na faixa de 30 a 39, 

23%, a maioria é solteira (45%). Quanto ao número de filhos, a maioria teve até 2 filhos. 

 Já para as que não costumam comer alimentos gordurosos, a faixa salarial é de 55% 

entre 1 a 3 salários mínimos e 16% de 3 até 5 salários mínimos. 51% não trabalham e 39% 

trabalham período integral. 35% são donas de casa e 16% são prestadoras de serviço. A faixa 

etária compreende a faixa com mais idade de 30 anos em diante. A maioria são as casadas 

(47%), enquanto as solteiras representam 31%. O número de filhos permanece de até 2 sendo 

o maior percentual. 

 Cabe ressaltar que conforme a revisão da literatura, a renda influencia, mas não é 

fator determinante, pois a maioria tem renda entre 1 até 3 salários mínimos nas duas 

condições. O tempo no trabalho que poderia ser outro fator limitante também se vê que não é, 

pois 39% trabalham período integral e não consomem. Entretanto, as característica do estado 

civil e da faixa etária podem ajudar a compreender esse hábito de consumo já que as que não 

consumem são que estão mas faixas etárias de maior idade e casadas. 
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Tabela 141: Perfil de consumo de alimentos gordurosos 
Hábito de 
consumir frituras, 
embutidos e outros 
alimentos 
gordurosos 

Renda Tempo no 
trabalho 

Ocupação 
atual  

Faixa 
etária 

Estado 
civil 

Número de 
filhos  

Grau de 
instrução 

Sim 

Entre 1 até 3 
SM 51%  
 
Até 1 SM 
17% 

Não trabalha 
55% 
 
Período 
integral 32% 

Dona de 
casa 38% 
 
Prestadora 
de serviços 
21% 

De 18 a 24 
anos 34% 
 
De 30 a 39 
anos 23% 
 
De 25 a 29 
anos 21% 

Solteira 
45% 
 
Casada 
34% 

Até 2 42% 
 
Nenhum 29% 
 
De 2 a 5 27%  

Médio 
completo / 
Superior 
incompleto 
53% 

Não 

Entre 1 até 3 
SM 55% 
 
Entre 3 até 5 
SM 16% 

Não trabalha 
51% 
 
Período 
integral 39% 

Dona de 
casa 35% 
 
Prestadora 
de serviços 
16% 

De 30 a 39 
anos 30% 
 
De 50 a 60 
anos 23% 
 
De 40 a 49 
anos 20% 

Casada 
47% 
 
Solteira 
31% 
 

Até 2 43% 
 
Nenhum 27% 
 
De 2 a 5 26% 

Médio 
completo / 
Superior 
incompleto 
58% 

 

Para Faganello (2002), a interpretação do perfil de consumo alimentar de uma 

população é tarefa complexa, especialmente, considerando que a sociedade brasileira passa 

por processos, entre os quais a rápida industrialização, acelerada urbanização, a crescente 

participação da mulher no mercado de trabalho, o desenvolvimento da agroindústria, os 

planos de ajustes econômicos, o envelhecimento da população, a crescente importância da 

mídia e as modificações dos hábitos e costumes. Também têm sido enfatizados os conhecidos 

danos para a saúde que podem decorrer do consumo insuficiente de nutrientes ou do 

consumo excessivo, que invariavelmente condiciona a obesidade.  

 

8.3 Escala de atitude sobre o consumo de alimentos 

 

A tabela seguinte apresenta uma escala sobre o consumo de alimentos, em que as 

frases com percentual acima de 80% para o concordo foram: No meu final de semana 

costumo comer comidas gostosas (87%) e Quando como me concentro no sabor da comida 

(85%). Com percentual acima de 60%, tem-se: Frequentemente tenho vontade de comer 

doces, chocolate, sorvete (69%), Eu me recompenso comprando algo bem gostoso para 

comer (63%), Como meus alimentos em pequenos pedaços (63%) e Sou muito preocupada 

sobre quanto os alimentos são saudáveis (60%). 
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 Com um percentual acima de 50%, tem-se: Não evito nenhum alimento, mesmo os 

que podem aumentar meu colesterol (50%), Em minha opinião o uso de produtos light 

melhora a saúde (50%), É importante para mim que a dieta  seja pobre em gordura (52%), 

Penso em queimar calorias a mais quando me exercito (53%), Acredito que alimentos light 

mantem o corpo em forma (53%), Gostaria de comer apenas legumes, verdura e frutas 

orgânicos (54%), Demoro mais tempo para fazer minhas refeições do que outras pessoas 

(55%), Demonstro autocontrole diante dos alimentos (55%) e Fico apavorada com a ideia de 

estar engordando (59%). 

 As frases Preocupo-me em ser mais magra; Presto atenção na quantidade e calorias 

dos alimentos que consumo; Gosto de experimentar novos alimentos ricos em calorias; Não 

acredito que alimentos light sejam mais saudáveis do que os convencionais; Não como 

alimentos processados porque não sei o que eles contêm obtiveram percentuais para 

concordo e discordo próximos, entorno dos 40% aproximadamente, criando um grupo com 

atitudes com pouca expressão. 

 Com 80% para discordo, tem-se: Gosto de sentir meu estômago vazio (70%), Evito 

comer quando estou com fome (76%), Costumo comer alimentos dietéticos (75%), As 

pessoas me acham muito magra (72%), Faço regimes para emagrecer (70%), Evito 

particularmente os alimentos ricos em carboidratos - pão, arroz, batatas - (69%), Sinto-me 

extremamente culpada depois de comer (65%), Sinto que os outros gostariam que eu comesse 

mais (63%); Alimento saudável não faz diferença para mim (61%) e Passo muito tempo 

pensando em comer (61%), Sinto que os outros me pressionam para comer (60%), Continuar 

a comer em exagero faz com eu sinta que não sou capaz de parar (57%), Passo muito tempo 

pensando em comer (56%), A aparência da comida não faz diferença para mim (54%), Evito 

comer alimentos que contenham açúcar (54%) e Em minha opinião alimentos aromatizados 

artificialmente  não são prejudiciais à saúde (50%). 

 
Tabela 142: Escala sobre o consumo de alimentos 

FRASES Concorda Nem Concordo 
nem Discordo Discordo 

Fico apavorada com a ideia de estar engordando 59% 7% 34% 

Continuar a comer em exagero faz com que eu sinta que não sou capaz de parar  34% 9% 57% 

Preocupo-me em ser mais magra 49% 11% 40% 

Evito comer quando estou com fome 19% 5% 76% 

Como meus alimentos em pequenos pedaços  63% 10% 28% 

Presto atenção na quantidade e calorias dos alimentos que consumo 40% 11% 48% 

Evito particularmente os alimentos ricos em carboidratos (pão, arroz, batatas)  23% 8% 69% 
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Sinto que os outros gostariam que eu comesse mais 28% 9% 63% 

Sinto-me extremamente culpada depois de comer 29% 6% 65% 

Penso em queimar calorias a mais quando me exercito 53% 12% 35% 

As pessoas me acham muito magra 18% 10% 72% 

Preocupo-me com a ideia de haver gordura no meu corpo 55% 11% 33% 

Demoro mais tempo para fazer minhas refeições do que outras pessoas 52% 10% 38% 

Evito comer alimentos que contenham açúcar 35% 11% 54% 

Costumo comer alimentos dietéticos  16% 9% 75% 

Gosto de experimentar novos alimentos ricos em calorias  47% 16% 37% 

Sou muito preocupada sobre quanto os alimentos são saudáveis 60% 13% 27% 

É importante para mim que a dieta seja pobre em gordura 52% 13% 35% 

Alimento saudável não faz diferença para mim 30% 9% 61% 

Não evito nenhum alimento, mesmo os que podem aumentar meu colesterol 50% 9% 41% 
Acredito que a ingestão de alimentos light mantém o nível de colesterol sob 
controle 53% 20% 26% 

Em minha opinião o uso de produtos light melhora a saúde 50% 14% 36% 

Não acredito que alimentos light sejam mais saudáveis do que os convencionais 42% 20% 38% 

Não como alimentos processados porque não sei o que eles contêm 39% 14% 47% 

Gostaria de comer apenas legumes, verduras e frutas orgânicos 54% 10% 36% 
Em minha opinião alimentos aromatizados artificialmente não são prejudiciais à 
saúde  35% 15% 50% 

Demonstro autocontrole diante dos alimentos 55% 15% 30% 

Sinto que os outros me pressionam para comer 31% 9% 60% 

Passo muito tempo pensando em comer  33% 11% 56% 

Sinto desconforto após comer doces 28% 11% 61% 

Faço regimes para emagrecer 24% 7% 70% 

Gosto de sentir meu estômago vazio 15% 5% 80% 

Acredito que alimentos light mantêm o corpo em forma  53% 15% 32% 

Frequentemente tenho vontade de comer doces, chocolate, sorvete 69% 3% 29% 

Eu me recompenso comprando algo bem gostoso para comer 63% 10% 27% 

Quando como me concentro no sabor da comida 85% 4% 11% 

No meu final de semana, costumo comer comidas gostosas 87% 5% 9% 

A aparência da comida não faz diferença para mim 39% 7% 54% 

 

 A tabela seguinte apresenta a matriz de componentes rotativa das atitudes de consumo 

de alimentos. 

 
Tabela 143: Matriz de componente rotativa das atitudes sobre o consumo de alimentos 

 Componente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Preocupo-me em ser mais 
magra ,759 

          

Fico apavorada com a ideia de 
estar engordando ,747 
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Preocupo-me com a ideia de 
haver gordura no meu corpo ,710 

          

Penso em queimar calorias a 
mais quando me exercito ,630 

          

Faço regimes para emagrecer ,540 
          

Sinto-me extremamente culpada 
depois de comer ,492 

          

Em minha opinião o uso de 
produtos light melhora a saúde ,406 

          

Alpha de Cronbach = 0,801  
          

Presto atenção na quantidade e 
calorias dos alimentos que 
consumo 

 
,652 

         

Gostaria de comer apenas 
legumes, verduras e frutas 
orgânicos 

 
,609 

         

É importante para mim que a 
dieta seja pobre em gordura 

 
,608 

         

Sou muito preocupada sobre 
quanto os alimentos são 
saudáveis 

 
,588 

         

Não como alimentos 
processados porque não sei o 
que eles contêm 

 
,563 

        
 

Evito comer alimentos que 
contenham açúcar 

 
,459 

         

Demonstro autocontrole diante 
dos alimentos 

 
,443 

         

Alpha de Cronbach = 0,761  
 

         

Sinto que os outros gostariam 
que eu comesse mais 

  
,710 

        

Sinto que os outros me 
pressionam para comer 

  
,697 

        

As pessoas me acham muito 
magra 

  
,533 

        

Eu me recompenso comprando 
algo bem gostoso para comer 

  
,453 

  
 

     

Em minha opinião o uso de 
produtos light melhora a saúde  

 
,435 

        

Costumo comer alimentos 
dietéticos 

  
,427 

        

Alpha de Cronbach =0,703   
 

        

Acredito que alimentos light 
mantêm o corpo em forma 

   
,801 

       

Acredito que a ingestão de 
alimentos light mantém o nível 
de colesterol sob controle 

   
,604 

       

Em minha opinião alimentos 
aromatizados artificialmente 
não são prejudiciais à saúde 

   
,430 

  
 

    

Alpha de Cronbach =0,542    
 

  
 

    

Passo muito tempo pensando 
em comer 

    
,679 

      

Frequentemente tenho vontade 
de comer doces, chocolate, 
sorvete 

    
,637 

      

Alpha de Cronbach =0,519      
 

     

No meu final de semana, 
costumo comer comidas 
gostosas 

     
,804 
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Quando como me concentro no 
sabor da comida 

     
,621 

     

Eu me recompenso comprando 
algo bem gostoso para comer 

     
,439 

     

Alpha de Cronbach =0,529      
 

     

Não evito nenhum alimento, 
mesmo os que podem aumentar 
meu colesterol 

      
,755 

    

Gosto de experimentar novos 
alimentos ricos em calorias 

      
,409 

    

Em minha opinião, alimentos 
aromatizados artificialmente 
não são prejudiciais à saúde 

      
,422 

    

Alpha de Cronbach =0,455       
 

    

Como meus alimentos em 
pequenos pedaços 

       
,727 

   

Demoro mais tempo para fazer 
minhas refeições do que outras 
pessoas 

       
,573 

   

Demonstro autocontrole diante 
dos alimentos 

 
 

     
,566 

   

Alpha de Cronbach =0,567  
 

     
 

   

A aparência da comida não faz 
diferença para mim 

        
,691 

  

Alimento saudável não faz 
diferença para mim 

        
,673 

  

Alpha de Cronbach =0,414         
 

  

Evito comer quando estou com 
fome 

         
,786 

 

Não como alimentos 
processados porque não sei o 
que eles contêm 

         
 

,404 

Não acredito que alimentos 
light sejam mais saudáveis do 
que os convencionais 

          
,794 

Alpha de Cronbach =0,335           
 

 
Método de Extração: Análise de Componente Principal.   
Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser. a. 
Rotação convergida em 21 iterações. 
 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,786 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 2363,888 

df 703 

Sig. ,000 

 

Através de análise fatorial pelo método varimax, foram encontrados 21 interações e 11 

componentes, que explicam 60,6% da variância total. O KMO foi de 0,786. As 

comunalidades variam de 0,804 a 0,404.  

O componente 1 inclui: preocupar-se em ser mais magra; fico apavorada com a ideia 

de estar engordando; preocupo-me com a ideia de haver gordura no meu corpo; penso em 
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queimar calorias a mais quando me exercito; faço regime para emagrecer; sinto-me culpada 

depois de comer e na minha opinião o uso de produtos light melhora a saúde. Alpha de 

Cronbach: 0,801.  

O componente 2 inclui: presto atenção na quantidade e calorias dos alimentos que 

consumo; gostaria de comer apenas legumes, verduras e frutas orgânicos; a dieta deve ser 

pobre em gordura; me preocupo se alimentos são saudáveis; não compro alimentos 

processados; evito alimentos com açúcar e demostro autocontrole diante dos alimentos. Alpha 

de Cronbach: 0,761.  

O componente 3 inclui: sinto que os outros gostariam que eu comesse mais; sinto que 

os outros me pressionam para comer; as pessoas me acham muito magra; eu me recompenso 

comprando algo bem gostoso para comer; na minha opinião o uso de produtos light melhora a 

saúde e costumo comer alimentos dietéticos. Alpha de Cronbach: 0,703.  

O componente 4 inclui: acredito que alimentos light mantêm o corpo em forma; 

acredito que a ingestão de alimentos light mantém o nível de colesterol sob controle e em 

minha opinião alimentos aromatizados artificialmente não são prejudiciais à saúde. Alpha de 

Cronbach: 0,542.  

O componente 5 inclui: passo muito tempo pensando em comer e frequentemente 

tenho vontade de comer doces, chocolates e sorvetes. Alpha de Cronbach: 0,519.  

O componente 6 inclui: no meu final de semana costumo comer comidas gostosas; 

quando como me concentro no sabor da comida e me recompenso comprado algo bem 

gostoso para comer. Alpha de Cronbach: 0,529.  

O componente 7 inclui: não evito nenhum alimento, mesmo os que podem aumentar o 

colesterol; gosto de experimentar novos alimentos ricos em calorias e em minha opinião 

alimentos aromatizados artificialmente não são prejudiciais a saúde. Alpha de Cronbach: 

0,455.  

O componente 8 inclui: como meus alimentos em pequenos pedaços; demoro mais 

tempo do que outras pessoas para fazer minhas refeições e demonstro autocontrole diante dos 

alimentos. Alpha de Cronbach: 0,567.  

O componente 9 inclui: a aparência da comida não faz diferença para mim e alimentos 

saudáveis não faz diferença para mim. Alpha de Cronbach: 0,414.  

O componente 10 inclui: evito comer quando estou com forme.  

Sem alpha de Cronbach o componente 11 inclui: não como alimentos processados 

porque não sei o que eles contém e não acredito que alimentos light sejam mais saudáveis do 

que os convencionais. Alpha de Cronbach: 0,335. 
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9 QUALIDADE DE VIDA 
 

Quanto mais aprimorada a democracia, mais ampla é a 
noção de qualidade de vida, o grau de bem-estar da 

sociedade e de igual acesso a bens materiais e culturais 
(Olga Matos, 1999).  

 

Inicia-se este capítulo pela apresentação e análise dos dados da escala de atitude em 

relação à qualidade de vida em que foram abordados integração social, aspectos sociais,  

aspectos emocionais e de bem-estar psicológico. Na sequência, são apresentados os aspectos 

sobre atividades físicas, atividades de lazer, autoclassificação de peso, autoavaliação do 

corpo, grau de preocupação com o peso, grau de utilização de serviços de saúde, tipos de 

serviços utilizados e autoclassificação do estado geral de saúde. 

 Na tabela seguinte, as atitudes expressas nas frases de 1 a 13 tiveram percentual 

acima de 80% para o concordo, o que permite inferir que há uma percepção positiva de como 

as mulheres veem sua integração social. Os aspectos sociais, de 14 a 26, ao se relacionaram à 

casa, ao lugar onde moram, tiveram percentuais acima de 77% para o concordo, indicando 

que há uma percepção positiva desses aspectos. Quanto aos vizinhos, a taxa foi abaixo de 

70%, mas pode-se dizer que a percepção ainda é positiva. Entretanto, quando o assunto muda 

para a qualidade do que é oferecido pelo governo, 18 a 26, as taxas indicam uma percepção 

de falta, de um certo descaso dos responsáveis para com esses aspectos. 

 
Tabela 144: Escala de atitudes em relação à qualidade vida 

 Atitudes  Concordo 

Nem 
Concordo; 

nem 
Discordo 

Discordo 

Integração social 

1 Minha família gosta de mim 93% 5% 2% 

2 Minha família me faz feliz  94% 3% 3% 

3 Os membros de minha família se dão bem 84% 6% 10% 

4 Fico feliz quando minha família se reúne 94% 4% 2% 

5 Minha família me ajuda quando preciso  89% 4% 8% 

6 Tenho facilidade em fazer amizades/amigos 94% 3% 3% 

7 Procuro fazer coisas que me deixam feliz 98% 0% 2% 

8 Estou satisfeita com os amigos que tenho  90% 4% 7% 

9 Tenho pessoas que me ajudam  87% 5% 8% 

10 Gosto de conversar com meus amigos 94% 2% 4% 

11 Gosto do meu trabalho  88% 6% 6% 
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12 Gosto de ajudar as pessoas  97% 3% 0% 

13 Eu me divirto muito com meus amigos 85% 4% 10% 

Aspectos sociais 

14 Gosto da minha casa 91% 4% 5% 

15 Gosto do lugar onde moro 80% 7% 13% 

16 Tenho bons vizinhos 70% 15% 15% 

17 Tenho tudo que preciso onde moro 77% 6% 17% 

18 Sinto segurança no bairro onde moro 54% 8% 38% 

19 Não tenho problemas com transporte para ir da minha casa para meu 
trabalho ou meu lazer 62% 11% 27% 

20 Falta saneamento básico no bairro onde moro 49% 9% 43% 

21 A qualidade do transporte para ir da minha casa para meu trabalho ou 
lazer é muito ruim  49% 10% 41% 

22 Faltam escolas (de Educação Infantil e Ensinos Fundamental e Médio) 
no meu bairro  60% 9% 31% 

23 Gostaria que meu bairro tivesse mais opções de lazer para mim e minha 
família 97% 1% 2% 

24 Gasto muito com transporte para meu trabalho e lazer 52% 10% 39% 

25 Moro muito longe de onde trabalho 40% 10% 50% 

26 Moro muito longe de onde costumo me divertir 61% 10% 30% 

Aspectos emocionais e de bem-estar psicológico 

27 Frequentemente sou uma pessoa bem humorada 90% 6% 4% 

28 Tenho boa autoestima e sou uma pessoa de bem com a vida 95% 3% 2% 

29 Frequentemente sou alegre 95% 3% 2% 

30 Frequentemente sou carinhosa  90% 5% 5% 

31 Aceito minha aparência física  91% 4% 5% 

32 Tenho energia suficiente para o dia a dia 92% 5% 3% 

33 Tenho satisfação como minha vida sentimental  87% 6% 8% 

34 Estou satisfeita comigo mesma 91% 4% 4% 

35 Lazer me traz prazer e bem-estar  96% 2% 1% 

36 Reservo tempo para lazer e diversão  83% 7% 10% 

37 Aproveito meu tempo livre 87% 5% 8% 

38 Gostaria de ter estudado mais 91% 3% 6% 

39 Meu sonho é fazer uma faculdade  76% 5% 20% 

 

 Quanto aos aspectos emocionais e de bem-estar psicológico, segundo as taxas para o 

concordo, pode-se afirmar que há uma percepção positiva em relação a essas atitudes, até a 

de se ter um sonho, lembrando que a faixa etária de maior concentração de mulheres é a de 

18 a 24 anos com 27%. 
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Tabela 145: Matriz rotacionada da escala de atitudes em relação à qualidade vida 
 

1 2 3 4 5 6 

Minha família gosta de mim ,668      

Aceito minha aparência física ,663      

Aproveito meu tempo livre ,628      

Gosto de ajudar as pessoas ,616      

Tenho satisfação como minha vida sentimental ,588      

Tenho bons vizinhos ,574      

Estou satisfeita comigo mesma ,559      

Frequentemente sou carinhosa ,547      

Estou satisfeita com os amigos que tenho ,538      

Minha família me faz feliz ,536      

Tenho boa autoestima e sou uma pessoa de bem com a vida ,535      

Lazer me traz prazer e bem-estar ,524      

Frequentemente sou uma pessoa bem humorada ,522      

Tenho energia suficiente para o dia a dia ,516      

Gosto da minha casa ,503      

Tenho pessoas que me ajudam ,494      

Fico feliz quando minha família se reúne ,491      

Gosto do meu trabalho ,479      

Eu me divirto muito com meus amigos ,473      

Gosto de conversar com meus amigos ,450      

Os membros de minha família se dão bem ,532      

Reservo tempo para lazer e diversão ,449      

Sinto segurança no bairro onde moro ,402      

Tenho tudo que preciso onde moro ,430      

Minha família me ajuda quando preciso ,429      

Gosto do lugar onde moro ,440      

Alpha de Cronbach = 0,873       

Meu sonho é fazer uma faculdade  ,586     

Faltam escolas (Educação Infantil e Ensinos Fundamental e Médio)  ,541     

Gasto muito com transporte para meu trabalho e lazer  ,539     

Gostaria de ter estudado mais  ,494     

Falta saneamento básico no bairro onde moro  ,470     

Moro muito longe de onde costumo me divertir  ,425     

Moro muito longe de onde trabalho  ,467     

Alpha de Cronbach = 0,665       

A qualidade do transporte para ir da minha casa para meu trabalho ou 

lazer é muito ruim 

  ,609    

Moro muito longe de onde trabalho   ,475    
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Minha família me faz feliz   ,401    

Alpha de Cronbach = 0,450       

Os membros de minha família se dão bem    ,535   

Fico feliz quando minha família se reúne    ,410   

Alpha de Cronbach = 0,486       

Sinto segurança no bairro onde moro     ,591  

Tenho tudo que preciso onde moro     ,454  

Tenho facilidade em fazer amizades/amigos     ,412  

Alpha de Cronbach = 0,543       

Procuro fazer coisas que me deixam feliz      ,518 

Frequentemente sou alegre      ,435 

Tenho boa autoestima e sou uma pessoa de bem com a vida      ,403 

Alpha de Cronbach = 0,669       

 
Através de análise fatorial pelo método Varimax, foram encontrados 13 interações e 6 

componentes, que explicam 71,15% da variância total. O KMO foi de 0,669. As 

comunalidades variam de 0,668 a 0,405.  

O componente 1 inclui: minha família gosta de mim; aceito minha aparência; 

aproveito meu tempo livre; gosto de ajudar pessoas; tenho satisfação com a minha vida 

sentimental; tenho bons vizinhos; estou satisfeita comigo mesma; frequentemente sou 

carinhosa; estou satisfeita com os amigos que tenho; minha família me faz feliz, tenho boa 

autoestima; lazer me traz prazer e bem-estar; sou bem humorada; tenho energia suficiente 

para o dia a dia; gosto da minha casa; tenho pessoas que me ajudam; fico feliz quando minha 

família se reúne; gosto do meu trabalho; me divirto com meus amigos; gosto de conversar 

com meus amigos; os membros da minha família se dão bem; reservo tempo para lazer e 

diversão; sinto segurança no bairro onde moro; tenho tudo que preciso onde moro e minha 

família me ajuda quando preciso e gosto do lugar onde moro. Alpha de Cronbach: 0,873.  

O componente 2 inclui: meu sonho é fazer uma faculdade; faltam escolas; gasto muito 

com transporte; gostaria de ter estudado mais; falta saneamento básico onde moro; moro 

muito longe de onde costumo me divertir e moro muito longe de onde trabalho. Alpha de 

Cronbach: 0,665.  

O componente 3 inclui: a qualidade do transporte para ir da minha casa para meu 

trabalho ou lazer é ruim; moro muito longe do trabalho e minha família me faz feliz. Alpha 

de Cronbach: 0,450.  

O componente 4 inclui: os membros da minha família se dão bem e fico feliz quando 

minha família se reúne. Alpha de Cronbach: 0,486.  
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O componente 5 inclui: sinto segurança no bairro onde moro; tenho tudo que preciso 

onde moro e tenho felicidade em fazer amizades. Alpha de Cronbach: 0,543. 

O componente 6 inclui: procuro fazer coisas que me deixam feliz; frequentemente sou 

alegre e tenho boa autoestima. Alpha de Cronbach: 0,669. 

 

9.1 Atividades físicas  

Considerando a questão referente às atividades físicas, verifica-se que a atividade 

física mais frequente, diariamente, refere-se a andar/caminhar com 43%, ou seja, para menos 

da metade das respondentes, para as atividades, os percentuais mais altos são para nunca e 

raramente o que indica uma baixa prática de atividades físicas entre as mulheres da classe C. 

 
Tabela 146: Frequência de atividades físicas 
Atividade Diariamente Semanalmente Mensalmente Raramente Nunca 

Andar de bicicleta 1% 4% 3% 26% 65% 

Andar/caminhar 43% 8% 2% 20% 26% 

Correr 4% 5% 1% 30% 60% 

Musculação/ginástica com aparelhos 2% 3% 1% 14% 80% 

Artes marciais/lutas 0% 0% 0% 6% 94% 

Jogar tênis 0% 0% 0% 5% 95% 

Natação/hidroginástica 0% 1% 1% 9% 89% 

Jogar bola/basquete/vôlei 1% 5% 1% 9% 85% 

Dança 1% 5% 1% 5% 87% 

Yoga/pilates 0% 0% 0% 3% 97% 
 

A tabela seguinte apresenta a frequência de atividades físicas por idade. O resultado 

obtido foi que em quase todas as atividades e para todas as faixas etárias os maiores 

percentuais ficaram para o raramente e o nunca. A exceção ocorre com a atividade 

andar/caminhar que foi apontada como a única que é praticada diariamente. Para essa, tem-se 

que a faixa que mais caminha diariamente é a de 18 a 24 e, em segundo lugar, a faixa de 30 a 

39. Essa faixa também apresenta para as outras atividades os maiores percentuais, acima de 

35%, para o nunca. 

 

Tabela 147: Frequência de atividades físicas por idade 

Atividade Periodicidade 
De 18 a 
24 anos 

% 

De 25 a 
29 anos 

% 

De 30 a 
39 anos 

% 

De 40 a 
49 anos 

% 

De 50 a 
60 anos 

% 

andar de bicicleta Diariamente 2 0 1 0 0 
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Semanalmente 6 0 2 1 0 

Mensalmente 3 0 1 0 2 

Raramente 21 14 12 7 1 

Nunca 25 24 37 27 24 

andar/caminhar 

Diariamente 35 11 21 15 8 

Semanalmente 4 3 3 4 3 

Mensalmente 2 0 2 0 1 

Raramente 8 13 10 8 4 

Nunca 8 11 17 8 11 

correr 

Diariamente 6 1 0 1 1 

Semanalmente 6 0 2 2 1 

Mensalmente 0 0 2 0 0 

Raramente 22 16 14 6 5 

Nunca 23 21 35 26 20 

musculação ginástica 

Diariamente 1 1 2 0 0 

Semanalmente 3 0 2 2 0 

Mensalmente 0 0 1 1 0 

Raramente 15 8 4 2 0 

Nunca 38 29 44 30 27 

musculação ginástica 

Diariamente 1 1 2 0 0 

Semanalmente 3 0 2 2 0 

Mensalmente 0 0 1 1 0 

Raramente 15 8 4 2 0 

Nunca 38 29 44 30 27 

artes marciais/luta 

Diariamente 0 0 0 1 0 

Semanalmente 0 0 0 0 0 

Mensalmente 0 0 0 0 0 

Raramente 9 1 2 0 0 

Nunca 48 37 51 34 27 

jogar tênis 

Diariamente 0 0 0 0 0 

Semanalmente 0 0 0 0 0 

Mensalmente 0 0 0 0 0 

Raramente 8 1 2 0 0 

Nunca 49 37 51 35 27 
 

Na próxima tabela, é apresentado o resultado do questionamento sobre as atividades 

físicas em que se tem a predominância do concordo, com valores acima de 70% para todas as 

frases. Vê-se que há a percepção de que realizar atividades físicas é importante para uma vida 

com qualidade, mas também se confirmou a aceitação dos chavões que se usam para não 

praticar como fazer exercício exige muito esforço, é muito cara, só quem tem tempo. 
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Tabela 148: Atitudes com relação às atividades físicas 

RODIZIAR FRASES Concordo 

Nem 
Concordo; 

nem 
Discordo 

Discordo 

Quem não realiza atividades físicas regularmente tem mais chance de ficar 
doente 91% 3% 6% 

Atividade física tem relação com qualidade do sono 83% 10% 7% 

Fazer exercícios exige muito esforço 81% 7% 11% 

A prática de exercícios físicos é muito cara 70% 11% 19% 

A prática de exercícios deixa a pessoa com mais energia para as atividades do dia 
a dia 93% 4% 3% 

Exercícios físicos ajudam a emagrecer 96% 2% 2% 

Só quem tem tempo faz exercícios físicos 72% 9% 19% 

Praticar exercícios físicos ajuda a melhorar a autoestima 96% 2% 2% 

A prática de exercícios deixa a pessoa com mais energia para a vida sexual 79% 14% 7% 

 

 Na tabela seguinte, apresenta-se a matriz rotacionada sobre as atitudes com relação às 

atividades físicas e, na sequência, sua análise. 

 
Tabela 149: Matriz rotacionada sobre as atitudes com relação às atividades físicas 
 Componente 

1 2 

A prática de exercícios deixa a pessoa com mais energia para as atividades do dia a dia ,801  

Praticar exercícios físicos ajuda a melhorar a autoestima ,773  

Atividade física tem relação com qualidade do sono ,727  

A prática de exercícios deixa a pessoa com mais energia para a vida sexual ,650  

Exercícios físicos ajudam a emagrecer ,618  

Alfa de Cronbach = 0,747   

Só quem tem tempo faz exercícios físicos  ,748 

A prática de exercícios físicos é muito cara  ,665 

Fazer exercícios exige muito esforço  ,589 

Alfa de Cronbach = 0,395   

Método de Extração: Análise de Componente Principal.  

Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser. 

a. Rotação convergida em 3 iterações. 

 
Com relação às atitudes quanto à prática de exercícios físicos, foram encontrados dois 

componentes a partir da análise fatorial, KMO = 0,726, explica 50,57%.  

O componente 1 se refere a: A prática de exercícios deixa a pessoa com mais energia 

para as atividades do dia a dia (0,801); Praticar exercícios físicos ajuda a melhorar a 
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autoestima (0,773); Atividade física tem relação com qualidade do sono (0,727); A prática de 

exercícios deixa a pessoa com mais energia para a vida sexual (0,650) e Exercícios físicos 

ajudam emagrecer (0,618). 

O componente 2 relacionou: Só quem tem tempo faz exercícios físicos (0,748); A 

prática de exercícios físicos é muito cara (0,665); Fazer exercícios exige muito esforço 

(0,589). 

Os alpha de Cronbach são 0,747 e 0,395, para cada componente, respectivamente.  

 

9. 2 Atividades de lazer 

Inicialmente, as atividades foram analisadas segundo a frequência numa escala 

variando entre diariamente, pelo menos uma vez por semana, pelo menos uma vez por mês, 

raramente ou nunca. A análise sobre atividades de lazer foi iniciada separando-se aquelas 

atividades praticadas diariamente. 

Segundo pesquisa da Motorola Mobility (2011), há mudanças no hábito de assistir à 

TV. O desejo dos consumidores pela conexão via redes de relacionamento e a demanda de 

conteúdo a qualquer hora, em qualquer lugar está impulsionando a maior convergência da 

indústria de entretenimento dos últimos anos.  

A tendência também leva a uma mudança radical na experiência tradicional de assistir 

à TV, de acordo com um estudo global publicado pela Motorola Mobility, Inc. O Barômetro 

de Engajamento de Mídia de 2011 da Motorola Mobility. O estudo independente de hábitos 

de consumo de vídeo feito com 9.000 consumidores, de 16 países, mostra grandes temas que 

estão redefinindo o ecossistema residencial e a experiência de entretenimento do consumidor. 

Os principais resultados do Barômetro de Engajamento de Mídia de 2011 são resumidos a 

seguir: 

• O consumo de TV permanece estável, mas o desejo dos consumidores por conexão 

constante influencia o consumo de TV e filmes, que responde por uma média mundial de 

15 horas por semana. 

• Graças ao DVR, a TV sob demanda muda o modo e o momento em que os consumidores 

veem seus programas prediletos. Em 2011, aumentou três vezes o número de 

consumidores que assistem à TV sob demanda - 18% em 2011, em comparação com 5% 

no ano anterior. Houve um aumento semelhante no Reino Unido, em que 15% dos 

consumidores assistem à TV sob demanda em 2011, contra 8% em 2010. 
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• O engajamento on-line e TV social podem apresentar oportunidades porque com a média 

de 12 horas on-line por semana e mais seis horas dedicadas às redes de relacionamento, o 

engajamento on-line continua a ser um fator importante na rotina semanal do consumidor. 

Além disso, a TV social já é uma tendência importante: mais da metade, 61%, dos 

entrevistados em nível global diz que já discutiu um programa de TV com amigos via 

redes sociais. A expectativa é de que a tendência se mantenha - outros 49% disseram que 

teriam interesse nesse tipo de serviço - representando uma enorme oportunidade para 

provedores de serviços em todo o mundo. 

• Com relação à TV móvel, mais de um terço, 37%, dos entrevistados no mundo dizem que 

assistem a serviços de televisão fora de casa por meio de um smartphone, tablet, PC ou 

laptop (PROXXIMA, 2011). 

Considerando que a definição de lazer é bastante controversa, para efeitos desta 

análise, considerou-se lazer como atividades que uma pessoa participa de livre vontade 

durante seu tempo livre. As diversas atividades de lazer foram agrupadas em cinco grupos, a 

saber: com o uso de mídia, socioculturais, físicas ou esportes, religiosas e jogos. 

 Dentre os grupos, o que obteve as maiores pontuações foi o das atividades com o uso 

de mídia, com 93% para assistir à TV e 85% usar celular/smartphone. No segundo grupo de 

atividades, as socioculturais, apesar de ter muitas atividades, apenas uma atingiu um alto 

percentual. Tem-se 83% para conversar/bater papo e, por fim, no terceiro grupo, entre as 

atividades religiosas, o orar obteve 70%. Uma análise dos dados indica que todas as 

atividades com maior percentual são atividades em que o gasto com a mesma é muito baixo 

ou já está incluso nos gastos mensais, como no caso do celular e da TV. 
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Tabela 150: Principais atividades de lazer realizadas 
Atividades Diariamente Semanalmente Mensalmente Raramente Nunca 

Com o uso de mídia      
Assistir à TV  93% 3% 0% 3% 1% 
Assistir a vídeos e/ou DVD 31% 30% 5% 23% 11% 
Ouvir rádio  57% 9% 2% 20% 12% 
Utilizar computador 34% 7% 3% 26% 31% 
Usar celular/smartphone 85% 2% 1% 7% 5% 
Navegar na internet 54% 9% 0% 14% 23% 
Usar tablet 15% 5% 1% 25% 55% 
Sócio Culturais      
Ler jornais 8% 8% 5% 31% 49% 
Ler livros 13% 13% 8% 31% 35% 
Ler revistas 11% 13% 7% 33% 35% 
Frequentar cinema 3% 6% 18% 45% 29% 
Frequentar teatro/apresentações/exposições 2% 2% 4% 33% 59% 
Viajar 1% 1% 11% 64% 23% 
Aprender idiomas 1% 2% 1% 15% 81% 
Tocar instrumentos musicais 1% 1% 1% 8% 91% 
Conversar/bater papo 83% 4% 1% 7% 5% 
Visitar amigos, parentes 17% 33% 15% 31% 4% 
Frequentar restaurantes 3% 16% 18% 39% 24% 
Frequentar boates/shows/baladas  1% 7% 4% 23% 65% 
Passear/frequentar shopping 8% 24% 22% 31% 14% 
Religiosas      
Orar 70% 6% 1% 16% 7% 
Frequentar igrejas, cultos 20% 27% 9% 32% 12% 
Físicas ou esportes      
Aulas de dança/dançar 2% 9% 3% 14% 72% 
Acampar/vida ao ar livre 1% 1% 1% 19% 79% 
Jogos e outras atividades      
Jogos eletrônicos 12% 3% 3% 20% 62% 
Jogos de azar 1% 3% 1% 11% 85% 
 

9.3 Cuidado com a saúde 

 Neste item, foram abordadas questões sobre autoclassificação da saúde, utilização dos 

serviços de saúde, utilização dos locais de serviço de saúde, posse de plano de saúde, procura 

por serviços de saúde e atitudes sobre a saúde.  

 A tabela seguinte apresenta como as mulheres percebem sua saúde. 40% diz que está 

boa e 33% ótima. Somando-se as duas, visto que elas representam 73% da amostra, pode-se 

afirmar que esse grupo se percebe saudável. 

 

 

 



 240 

Tabela 151: Autoclassificação da saúde 
Autoclassificação em % 

Ótima 33 

Boa 40 

Regular 16 

Ruim 3 

Péssima 8 

 

 Com o intuito de se conhecer um pouco mais sobre a autoclassificação da saúde, 

elaborou-se a próxima tabela que apresenta um perfil sobre a autoclassificação da saúde. De 

modo geral, o perfil é muito próximo, observando-se as características utilizadas. As 

exceções aparecem nas características de faixa etária de 50 a 60 anos com 24% que se 

autoclassificam com uma saúde péssima.  

Entre as estudantes, 33% se autoclassificam com uma saúde ruim e entre as 

profissionais liberais 27% se declararam ter uma saúde regular. Por fim, é possível observar 

que 83% das que não trabalham declaram ter uma saúde ruim. 

 
Tabela 152: Perfil da autoclassificação da sua saúde 

Autoclassificação  
Faixa 
etária Escolaridade Estado civil Renda Tempo no 

trabalho 
Ocupação 

atual 
Número de 

filhos 

Péssima 

De 25 a 29 
anos 29% 
 
De 50 a 60 
anos 24% 
 

Fundamental II 
completo / 
Médio 
incompleto 47% 
 
Médio completo 
/ Superior 
incompleto 41% 

Solteira 47% 
 
Casada 35% 

Entre 1 até 3 SM 
77% 

Não trabalha 
47% 
 
Período 
integral 35% 

Prestadora de 
serviços 35% 
 
Dona de casa  
24% 

Até 2 53% 
 
De 2 a 5 29% 

Ruim 

De 18 a 24 
anos 33% 
 
De 40 a 49 
anos 50% 

Fundamental II 
completo / 
Médio 
incompleto 50% 

Casada 33% 
 
Solteira 33% 

Entre 1 até 3 SM 
50% 
 
Entre 3 até 5 SM; 
Entre 5 a 6 SM e 
Até 1 SM 17% 

Não trabalha 
83% 

Dona de casa 
50% 
 
Estudante 33% 

De 2 a 5 50% 
 
Nenhum 33% 
 

Regular 

De 18 a 24 
anos 21% 
 
De 40 a 49 
anos 32% 

Médio completo 
/ Superior 
incompleto 44% 

Solteira 41% 
 
Casada 29% 

Entre 1 até 3 SM 
59% 
 
Entre 3  até 5 SM 
18% 

Não trabalha 
53% 
 
Período 
integral 44% 

Dona de casa  
38% 
 
Profissional 
liberal 27% 

Até 2 35% 
 
De 2 a 5 29% 

Boa 

De 18 a 24 
anos 29% 
 
De 30 a 39 
anos 24% 

Médio completo 
/ Superior 
incompleto 62% 

Casada 39% 
 
Solteira 38% 

Entre 1 até 3 SM 
56% 
 
Entre 3  até 5 SM 
17% 

Não trabalha 
52% 
 
Período 
integral 35% 

Dona de casa 
38% 
 
Prestadora de 
serviços 20% 

Até 2 45% 
 
Nenhum 29% 

Ótima 

De 18 a 24 
anos  30% 
 
De 30 a 39 
anos  33% 

Médio completo 
/ Superior 
incompleto 57% 

Casada 44% 
 
Solteira 41% 

Entre 1 até 3 SM 
39% 
 
Entre 3 até 5 SM 
23% 

Não trabalha 
55% 
 
Período 
integral 32% 

Dona de casa  
36% 
 
Prestadora de 
serviços 17% 

Até 2 44% 
 
Nenhum 32% 
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 Continuando a verificação sobre os cuidados em relação à saúde, o próximo quesito 

foi a utilização dos serviços de saúde. Na tabela seguinte, sobre a utilização dos serviços de 

saúde, tem-se o maior percentual de 39% para prefiro procurar serviços médicos apenas 

quando adoeço. O segundo maior percentual, 28%, foi para faz consultas de rotina mais de 

duas vezes por ano, dividindo a amostra em dois grupos: as que fazem prevenção e as que 

não fazem. Chega-se a mais de 60%, ao se somar todos os faz consulta médica de rotina, 

demonstrando que a maioria do grupo faz consultas preventivas. 

 
Tabela 153: Utilização de serviços de saúde 
Utilização do serviço % 

Prefiro procurar serviços médicos apenas quando adoeço 39 

Faz consulta médica anual de rotina 22 

Faz consulta médica semestral de rotina 11 

Faz consulta de rotina mais de 2 vezes por ano 28 
 

 Na tabela seguinte, há a utilização dos locais de serviços de saúde: mais de 80% das 

mulheres utilizam os postos de saúde e hospitais públicos. 

 
Tabela 154: Utilização dos locais de serviços de saúde 
Utilização do local % 

Utiliza os postos de saúde e hospitais públicos 86 

Utiliza serviços privados – convênios médicos  12 

Utiliza serviços privados – médicos e hospitais particulares 1 
 

 Na tabela seguinte, cruzou-se a utilização do serviço pelo local em que o serviço é 

prestado. Obteve-se que os postos e hospitais públicos são os utilizados, tanto pelas que 

fazem prevenção quanto pelas que não fazem as consultas de rotina. O uso do serviço 

privado se divide em dois grupos: os que utilizam o convênio e as que pagam no ato da 

consulta. Para o convênio, tem-se um maior uso para as que fazem consulta de rotina mais de 

2 vezes (39%) e para as que procuram só quando adoecem (31%). Já para o segundo, o 

particular, apenas as que fazem consultas de rotina mais de duas veze por ano o fazem uso 

dessa forma. 
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Tabela 155: Utilização de serviços de saúde pelo local 
 

Local 
 
 

Utilização 

Utiliza os postos de 
saúde e hospitais 

públicos 

Utiliza serviços 
privados - 

convênios médicos 

Utiliza serviços 
privados – médicos 

e hospitais 
particulares 

Prefiro procurar serviços médicos apenas 
quando adoeço 40% 31% 0% 

Faz consulta médica anual de rotina 23% 19% 0% 
Faz consulta médica semestral de rotina 12% 12% 0% 
Faz consulta de rotina mais de 2 vezes por 
ano 25% 39% 100% 

 

 Na tabela seguinte, elaborou-se um perfil para se conhecer um pouco mais sobre 

quem faz prevenção e quem não faz. A principal diferença que se pode notar reside na renda 

declarada quando analisada na totalidade dos grupos que fazem ou não prevenção. As que 

preferem procurar quando adoecem têm a maior segunda renda declarada e as que fazem 

mais de duas consultas de rotina, a segunda menor renda. Pode-se cogitar que a renda não é 

um fator impeditivo para a busca da prevenção na área da saúde. Cabe notar que a baixa 

instrução, Fundamental II completo e Fundamental I completo, aparecem para as que fazem 

prevenção semestral ou mais. 

 
Tabela 156: Perfil da utilização de serviços de saúde 
Utilização de 
Serviços de 
Saúde 

Faixa etária Escolaridade Estado 
civil 

Número de 
filhos Renda Tempo no 

trabalho 
Ocupação 

atual 

Prefiro 
procurar 
serviços 
médicos 
apenas 
quando 
adoeço 

De 18 a 24 
anos 28% 
 
De 30 a 39 
anos 25% 
 
De 40 a 49 
anos 21% 

Médio 
completo/ 
Superior 
incompleto 
56% 

Solteira 
51% 
 
Casada 
33% 

Nenhum 31% 
 
Até 2 44% 

Entre 1 SM 
até 3 SM 
56% 
 
Entre 3 SM 
até 5 SM 
19% 

Não trabalha 
58% 
 
Período 
integral 33% 

Dona de casa 
36% 
 
Prestadora de 
serviços 19% 

Faz consulta 
médica 
anual de 
rotina 

De 25 a 29 
anos 34% 
 
De 30 a 39 
anos 23% 
 

Médio 
completo/ 
Superior 
incompleto  
66% 

Casada 
36% 
 
Solteira 
30% 

Até 2 45% 
 
Nenhum 26% 
 
De 2 a 5 26% 

Entre 1 SM 
até 3 SM 
64% 

Não trabalha 
51% 
 
Período 
integral 40% 

Dona de casa 
38% 
 
Prestadora de 
serviços 23% 
 

Faz consulta 
médica 
semestral de 
rotina 

De 30 a 39 
anos 29% 
 
De 18 a 24 
anos 25% 

Médio 
completo/ 
Superior 
incompleto 
46% 
 
Fundamental 
II completo/ 
Médio 
incompleto 
38% 

Solteira 
42% 
 
Casada 
33% 

Até 2 50% 
 
De 2 a 5 25% 

Entre 1 SM 
até 3 SM 
42% 

Não trabalha 
42% 
 
Período 
integral 42% 

Dona de casa 
29% 
 
Prestadora de 
serviços 17% 
 
Funcionária 
pública 17% 

Faz consulta 
de rotina 

De 18 a 24 
anos 33% 

Médio 
completo / 

Casada 
50% 

Até 2 35% 
 

Entre 1 SM 
até 3 SM 

Não trabalha 
55% 

Dona de casa 
40% 
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mais de 2 
vezes por 
ano 

 
De 30 a 39 
anos 26% 

Superior 
incompleto 
48% 
 
Fundamental 
I completo / 
Fundamental 
II incompleto  
26% 

 
Solteira 
33% 

De 2 a 5 35% 
 
Nenhum 31% 

43% 
 
Até 1 SM 
19% 

 
Período 
integral 29% 

 
Prestadora de 
serviços 17% 

 

 Na tabela seguinte, o perfil da utilização dos locais dos serviços de saúde para o uso 

dos postos e hospitais públicos, bem como para o uso do convênio, são bem próximos 

proporcionalmente, apresentando algumas faixas a mais como renda e número de filhos para 

as que utilizam os serviços públicos.  

O destaque fica para o perfil de quem utiliza os serviços particulares cuja renda 

declarada é de 100% entre 1 até 3 salários mínimos. 100% não trabalha. A ocupação se 

divide igualmente entre donas de casa, desempregadas e estudantes. A faixa etária é a menor 

de todas elas. Têm entre 18 a 24 anos, são na maioria casadas, não têm filhos e a escolaridade 

se divide em 33% para cada nível que vai do Fundamental I a Médio completo. Vale lembrar 

que também são apenas 3% da amostra que utilizam este tipo de serviço. 

 
Tabela 157: Perfil da utilização de locais de serviços de saúde 
Utilização de 
Local de 
Serviços de 
Saúde 

Renda Tempo no 
trabalho 

Ocupação 
atual Faixa etária Estado 

civil 
Número de 

filhos Escolaridade 

Utiliza os 
postos de 
saúde e 
hospitais 
públicos 

Entre 1 até 3 
SM 54% 
 
Entre 3 até 5 
SM 16% 
 
Até 1 SM 
16% 

Não trabalha 
54% 
 
Período 
integral 35% 

Dona de 
Casa 37% 
 
Prestadora 
de Serviços 
19% 

De 30 a 39 
anos 27% 
 
De 18 a 24 
anos 25% 

Solteira 
40% 
 
Casada 
38% 

Nenhum 
24% 
 
Até 2 44% 
 
De 2 a 5 
24% 

Médio 
completo/ 
Superior 
incompleto 
53% 

Utiliza 
serviços 
privados - 
convênios 
médicos 

Entre 1 até 3 
SM  39% 
 
Entre 3 até 5 
SM  35% 

Não trabalha 
46% 
 
Período 
integral 39% 

Dona de 
Casa 35% 
 
Prestadora 
de Serviços  
19% 

De 18 a 24 
anos 31% 
 
De 25 a 29 
anos 23% 

Casada 
42% 
 
Solteira 
39% 

Até 2 35% 
 
Nenhum 
54% 
 

Médio 
completo/ 
Superior 
incompleto 
73% 

Utiliza 
serviços 
privados – 
médicos e 
hospitais 
particulares 

Entre 1 até 3 
SM 100% 

Não trabalha 
100% 

Dona de 
Casa  33% 
 
Desempregada 
33% 
 
Estudante 
33% 

De 18 a 24 
anos 100% 

Casada 
67% 
 
Solteira 
33% 

Nenhum 
67% 

Fundamental I 
completo/ 
Fundamental II 
incompleto 
33% 
 
Fundamental II 
completo/ 
Médio 
incompleto 
33% 
 
Médio 
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completo/ 
Superior 
incompleto 
33% 

 

 Continuando o levantamento sobre o uso dos recursos dos serviços de saúde, 

questionou-se se elas possuíam algum tipo de plano de saúde mesmo que não seja titular, em 

que se obteve que 80% não possuem. Das que possuem 15%, só podem usar a rede 

credenciada da operadora; e 1% possuem seguro saúde e para o plano de assistência ao 

Servidor Público o percentual é de 0,5%, mas 4% têm plano odontológico.  

 
Tabela 158: Posse de planos de saúde 
Posse  % 

Seguro Saúde (pode escolher médicos/hospitais e depois solicitar reembolso) 1 

Plano de Saúde (só pode usar a rede credenciada da operadora) 15 

Plano de Assistência ao Servidor Público 0,5 

Plano Odontológico 4 

Não possuo plano de saúde 80 

 

 Procurando conhecer melhor o uso dos recursos, cruzou-se a autoclassificação pela 

posse dos planos de saúde que é apresentado na tabela seguinte, em que se verificou que 

100% de quem possui plano de assistência ao Servidor Público percebe sua saúde como 

ótima. Para os que não possuem plano de saúde, a percepção se distribui em: 8% péssima, 

4% ruim, 16% regular, 38% boa e 34% ótima. Para as que possuem o seguro saúde, sua 

percepção se divide em duas: regular (33%) ou boa (67%). Já as que possuem plano com uso 

só da rede credenciada, 10% percebem sua saúde como péssima, mas os outros 90% 

percebem-se dentro das faixas que vão de regular a ótima. Para as que possuem plano 

odontológico, a percepção é bem próxima: os 100% estão entre regular a ótima. 

 
Tabela 159: Autoclassificação da saúde por posse de planos de saúde 

A senhora diria 
que a sua saúde 

está... 

Seguro Saúde 
(pode escolher 

médicos/hospitais) 

Plano de Saúde 
(só pode usar a 

rede 
credenciada) 

Plano de 
Assistência ao 

Servidor Público 
Plano Odontológico Não possuo plano 

de saúde 

Péssima 0% 10% 0% 0% 8% 

Ruim 0% 0% 0% 0% 4% 

Regular 33% 16% 0% 24% 16% 

Boa 67% 48% 0% 38% 38% 

Ótima 0% 26% 100% 38% 34% 
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 Na tabela seguinte, tem-se um perfil da posse de planos de saúde em que se pode 

observar o esperado: a maior renda declarada, 67% entre 3 a 5 salário mínimos, é encontrada 

nos que possuem seguros saúde, sendo que esta faixa cai para 23% entre os que plano de 

saúde e para 18% para os que não possuem plano de saúde. 

Também para esse grupo, seguro saúde, vê-se o maior percentual de mulheres que 

trabalham o período integral, e as que estão na faixa etária com mais idade de 40 a 49 anos e 

67% são solteiras. Os outros tipos de planos saúde apresentam, proporcionalmente, os 

mesmos resultados, exceção para o plano de saúde com rede credenciada em que as casadas 

são maioria.  

 Os que possuem plano de saúde, o outro extremo, é o único a apresentar 16% das 

respondentes declarando que sua renda está em até 1 salário mínimo. 

 Cabe ressaltar que o plano de assistência ao servidor público corresponde a 0,5 das 

respondentes. Visto isso, explicam-se seus dados serem de 100% para todas as 

características.  

 
 
Tabela 160: Perfil de posse de planos de saúde 
Em relação 
à Planos de 
Saúde 

Faixa 
etária 

Estado 
civil 

Número 
de filhos Escolaridade Renda 

Tempo 
no 

trabalho 

Ocupação 
atual 

Seguro 
Saúde 
(pode 
escolher 
médicos/ 
hospitais) 

De 40 a 49 
anos 67% 

Solteira 
67% 

Até 2 
67% 

Médio 
completo/ 
superior 
incompleto 
68% 

Entre 3 até 
5 SM 67% 

Período 
integral 
67% 

Prestadora de 
serviços 33% 
 
Dona de casa 
33% 
 
Profissional 
liberal 33% 

Plano de 
Saúde (só 
pode usar a 
rede 
credenciad
a da 
operadora 

De 18 a 24 
anos 32% 
 
De 25 a 29 
anos 23% 
 
De 30 a 39 
anos 23% 

Casada 
42% 
 
Solteira 
26% 

Até 2 
39% 
 
Nenhum 
45% 
 

Médio 
completo/ 
superior 
incompleto 
68% 

Entre 1 até 
3 SM 58% 
 
Entre 3 até 
5 SM 23% 

Não 
trabalha 
48% 
 
Período 
integral 
39% 
 

Dona de casa  
36% 
 
Prestadora de 
serviços 19% 
 
Trabalhadora 
da indústria 
19% 

Plano de 
Assistência 
ao Servidor 
Público 

De 18 a 24 
anos 100% 

Solteira 
100% 

Nenhum 
100% 

Médio 
completo/ 
superior 
incompleto 
100% 

Recusa 
100% 

Não 
trabalha 
100% 

Dona de casa 
100% 

Plano 
Odontológi
co 

De 18 a 24 
anos 50% 
 
De 25 a 29 
anos 25% 

Solteira  
63% 

Nenhum 
63% 

Médio 
completo/ 
superior 
incompleto 
75% 

Entre 1 até 
3 SM 50% 
 
Recusa 
25% 

Não 
trabalha 
63% 

Dona de casa 
25% 
 
Prestadora de 
serviços 25% 
 
Estudante 
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25% 

Não possuo 
plano de 
saúde De 18 a 24 

anos 25% 
 
De 30 a 39 
anos  27% 

Solteira 
41% 
 
Casada 
39% 

Até 2 
44% 
 
Mais 2 a 
5 29% 

Médio 
completo/ 
superior 
incompleto 
51% 

Entre 1 até 
3 SM 52% 
 
Entre 3 até 
5 SM 18% 
 
Até 1 SM 
16% 

Não 
trabalha 
55% 
 
Período 
integral 
35% 

Dona de casa 
37% 
 
Prestadora de 
serviços 19% 

 

 Em relação à procura por serviços, os dados obtidos são apresentados na tabela 

seguinte, na qual se pode observar que o não procurei serviço de saúde tem o maior 

percentual de 41%, seguido de perto pelo procurou para exames de rotina e prevenção, com 

38%, e apenas 16% procuraram por doença. 

 
Tabela 161: Procura de serviço de saúde 
Procura % 
Procurou serviço de saúde para exames de rotina e prevenção 38 
Procurou serviço de saúde por doença 16 
Procurou serviço de saúde para tratamento ou reabilitação 4 
Procurou serviço de saúde por acidente ou lesão 1 
Não procurei serviço de saúde 41 
 

 Na tabela seguinte, ao se cruzar a autoclassificação com a procura de serviços, pode-

se observar que para os 50% quem procuraram o serviço de saúde por acidente ou lesão 

declararam ter uma saúde péssima e os outros 50% regular. Já os 48% e os 26% que 

procuraram para prevenção declaram terem uma saúde boa e ótima, respectivamente. 

Entretanto, os 44% e 29% que procuraram por motivo de doença declararam ter uma saudade 

boa e ótima. Os 38% que procuraram por tratamento ou reabilitação declaram terem uma 

saúde péssima, mas para mais de 60% deste mesmo grupo sua saúde vai de regular a ótima e, 

por fim, entre os que não procuram os serviços de saúde, 43% consideram sua saúde ótima e 

apenas 8% péssima. De modo geral, aos resultados apresentam um comportamento dentro do 

que se vê habitualmente. 
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Tabela 162: Procura de serviço de saúde por autoclassificação da saúde 

Autoclassificação 

Procurou serviço 
de saúde para 

exames de rotina e 
prevenção 

Procurou 
serviço de 
saúde por 

doença 

Procurou serviço 
de saúde para 
tratamento ou 

reabilitação 

Procurou serviço 
de saúde por 

acidente ou lesão 

Não 
procurei 

serviço de 
saúde 

Péssima 6% 3% 38% 50% 8% 

Ruim 3% 3% 0% 0% 4% 

Regular 18% 21% 25% 50% 12% 

Boa 48% 44% 25% 0% 34% 

Ótima 26% 29% 13% 0% 43% 
 

A próxima tabela apresenta um perfil para a procura de serviços de saúde em que se 

pode observar que para quase todas as características, proporcionalmente, não apresentam 

diferenças muito significativas com exceção da caraterística tempo no trabalho em que o não 

trabalha aparece com percentual acima de 60%, para procurou por doença (65%), para 

tratamento ou reabilitação (63%) e de 100% para acidente ou lesão, informações que pelo 

tipo de procura são coerentes. 

 
Tabela 163: Perfil da procura de serviço de saúde 
Procura de 
serviço de 
saúde 

Renda Tempo no 
trabalho 

Ocupação 
atual Faixa etária Estado 

Civil Escolaridade Número de 
filhos 

Procurou 
serviço de 
saúde para 
exames de 
rotina e 
prevenção 

Entre 1 até 3 
SM  48% 
 
Até 1 SM 
20% 

Não trabalha  
53% 
 
Período 
integral 35% 

Dona de 
casa 39% 
 
Prestadora 
de serviços 
15% 
 
Profissional 
liberal 14% 

De 18 a 24 
anos 24% 
 
De 30 a 39 
anos 24% 
 
De 40 a 49 
anos 21% 

Casada 
45% 
 
Solteira 
31% 

Médio 
completo/ 
superior 
incompleto  
58% 

Até 2 39% 
 
Nenhum 31% 

Procurou 
serviço de 
saúde por 
doença 

Entre 1 até 3 
SM  56% 
 
Entre 3 até 5 
SM  32% 

Não trabalha  
65% 

Dona de 
casa  53% 
 
Prestadora 
de serviços 
29% 

De 30 a 39 
anos  29% 
 
De 25 a 29 
anos 27% 
 
De 18 a 24 
anos 21% 

Solteira  
41% 
 
Casada  
38% 

Médio 
completo/ 
superior 
incompleto  
59% 

Até 2 35% 
 
Mais 2 a 5 
32% 

Procurou 
serviço de 
saúde para 
tratamento ou 
reabilitação 

Entre 1 até 3 
SM  75% 
 

Não trabalha 
63% 

Prestadora 
de serviços 
38% 
 
Dona de 
casa 25% 

De 18 a 24 
anos  25% 
 
De 30 a 39 
anos 25% 
 
De 50 a 60 
anos 25% 

Casada  
50% 
 
Solteira 
25% 
 

Fundamental 
II completo / 
Médio 
incompleto 
50% 

Até 2 63% 
 

Procurou 
serviço de 
saúde por 
acidente ou 
lesão 

Entre 1 até 3 
SM 50% 
 
Entre 3 SM 
até 5 SM 
50% 

Não trabalha 
100% 

Dona de 
casa 50% 
 
Aposentada  
50% 

De 50 a 60 
anos 50% 
 
De 25 a 29 
anos 50% 

Solteira  
50% 
 
Casada  
50% 

Fundamental 
II completo/ 
Médio 
incompleto 
50% 
 
Médio 

Até 2 100% 
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com/Superior 
incompleto 
50% 

Não procurei 
serviço de 
saúde 

Entre 1 até 3 
SM 54% 
 
Entre 3 até 5 
SM 16% 
 
Entre 3 SM 
até 5 SM 
17% 

Não trabalha 
49% 
 
Período 
integral 37% 

Dona de 
casa 29% 
 
Prestadora 
de serviços 
17% 

De 18 a 24 
anos  34% 
 
De 30 a 39 
anos 26% 
 
De 25 a 29 
anos 16% 

Solteira  
47% 
 
Casada  
34% 

Médio 
completo/ 
Superior 
incompleto 
52% 

Até 2 45% 
 
Nenhum 27% 

 

 A tabela seguinte traz uma escala de atitude sobre a saúde em que o percentual para 

concordo mais baixo de 65% foi para vou regularmente ao médico especialista dado que se 

confirma quando se observam as outras tabelas. Para as demais atitudes, o alto grau de 

concordância reflete a preocupação com a manutenção de sua saúde e está em concordância 

com os outros dados até agora apresentados. 

 
Tabela 164: Escala de atitudes sobre a saúde 

 Concordo 

Nem 
Concordo 

nem 
Discordo 

Discordo 

Eu me preocupo muito com minha saúde  91% 5% 4% 

Faço exames com regularidade 75% 8% 18% 

Estou sempre atenta aos meus sentimentos com relação à minha saúde 94% 2% 4% 

Vou regularmente ao médico especialista 65% 10% 25% 

Eu presto muita atenção como me sinto fisicamente durante o dia  89% 8% 3% 

Quando tenho algum problema costumo me auto medicar 71% 9% 20% 
 

 Na tabela seguinte, apresentam-se os dados da matriz rotativa da escala de atitudes 

sobre a saúde e, na sequência, a análise dos componentes. 
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Tabela 165: Matriz de componente rotativa da escala de atitudes sobre a Saúde 
 Componente 

1 2 

Faço exames com regularidade ,804  

Vou regularmente ao médico especialista ,790  

Eu me preocupo muito com minha saúde ,768  

Estou sempre atenta aos meus sentimentos com relação à minha saúde ,758  

Eu presto muita atenção como me sinto fisicamente durante o dia ,489  

Alpha de Cronbach = 0,769    

Quando tenho algum problema, costumo me automedicar  ,766 

Eu presto muita atenção como me sinto fisicamente durante o dia  ,582 

Alpha de Cronbach = 0,172   

Método de Extração: Análise de Componente principal 

Método de Rotação: Varimax com Normalização de  Kaiser.  

Rotação convergida em 3 iterações. 
 

Através de análise fatorial pelo método varimax, foram encontrados 3 interações e 2 

componentes, que explicam 65,19% da variância total. O KMO foi de 0,731. As 

comunalidades variam de 0,804 a 0,489.  

O componente 1 inclui: Faço exames com regularidade; Vou regularmente ao médico 

especialista; Me preocupo muito com minha saúde; Estou sempre atenta aos meus 

sentimentos com relação à minha saúde e Presto muita atenção como me sinto fisicamente 

durante o dia. Alpha de Cronbach: 0,769.  

O componente 2 inclui: Quando tenho algum problema costumo me auto medicar e 

Presto muita atenção como me sinto fisicamente durante o dia. Alpha de Cronbach: 0,172 

   

9.4 Vaidade 

O tema vaidade foi analisado em relação a três principais tópicos: classificação e 

atitude sobre o seu peso, obesidade e autoconceito.  

 

9.4.1 Classificação e atitudes sobre o peso 

Com relação à autoclassificação do seu peso, mais da metade da amostra (51%) 

declararam ter o peso normal e, aproximadamente, um terço (32%) dos entrevistados 

classificou seu peso com acima da média.  
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Tabela 166: Autoclassificação do seu peso 
Autoclassificação % 
Bem acima da média 12% 
Acima da média 32% 
Normal 51% 
Abaixo da média 4% 
Bem abaixo da média 0,5% 
Total 100% 
 

 Na tabela seguinte, pode-se conhecer um pouco mais sobre a autoclassificação do 

peso ao cruzá-la com algumas características demográficas e econômicas. Assim se tem que 

os grupos acima do média, bem acima da média e normal, no geral, não apresentam muitas 

diferenças entre eles. A exceção é a faixa etária que para as mulheres bem acima do peso 

aparecem na faixa de 40 a 49. Já entre as que estão abaixo e bem abaixo da média, além de 

serem uma parcela pouca expressiva da amostra, 4 e 0,5% respectivamente, a maior diferença 

encontra-se no grupo abaixo da média por 89% não trabalharem. 

 
Tabela 167: Perfil da autoclassificação do seu peso 
Autoclassificação Renda Tempo no 

trabalho 
Ocupação 

atual Faixa etária Estado 
civil 

Número de 
filhos 

Escolaridade 

Bem acima 
da média 

Entre 1 até 3 
SM  56% 
 
Entre 3 até 5 
SM 24% 

Período integral 
52% 
 
Não trabalha 
40% 

Prestadora de 
Serviços 32% 
 
Dona de casa  
28% 

De 30 a 39 
anos 36% 
 
De 40 a 49 
anos  24% 

Solteira  
48% 
 
Casada 
40% 

Até 2 40% 
 
Mais 2 a 5 
32% 

Médio 
completo/ 
Superior 
incompleto 
60% 

Acima da 
média 

Entre 1 até 3 
SM  59% 
 
Entre 3 até 5 
SM 16% 

Não trabalha 
53% 
 
Período integral 
34% 

Dona de casa 
35% 
 
Prestadora de 
serviços 15% 

De 30 a 39 
anos 27% 
 
De 25 a 29 
anos 25% 

Solteira 
35% 
 
Casada  
31% 

Até 2 40% 
 
Mais 2 a 5 
29% 

Médio 
completo/ 
Superior 
incompleto  
54,4% 

Normal 

Entre 1 até 3 
SM  46% 
 
Entre 3 até 5 
SM 17% 

Não trabalha 
55% 
 
Período integral 
33% 

Dona de casa 
37% 
 
Prestadora de 
serviços 20% 

De 18 a 24 
anos  35% 
 
De 30 a 39 
anos 22% 

Casada 
42% 
 
Solteira  
41% 

Até 2 45% 
 
Nenhum 32% 

Médio 
completo/ 
Superior 
incompleto 
52% 

Abaixo da 
média 

Entre 1 SM 
até 3 SM 
67% 

Não trabalha 
89% 

Dona de casa 
67% 

De 18 a 24 
anos  44% 
 
De 25 a 29 
anos 22% 

Solteira 
44% 
 
Casada 
44% 

Até 2 44,4% 
 
Mais 2 a 5 
33% 

Médio 
completo/ 
Superior 
incompleto 
67% 

Bem abaixo 
da média 

Entre 1 até 3 
SM 100% 

Período integral 
100% 

Prestadora de 
serviços 100% 

De 30 a 39 
anos 100% 

Casada 
100% 

Mais 2 a 5 
100% 

Médio 
completo/ 
Superior 
incompleto  
100% 

 

A tabela seguinte apresenta os dados sobre a escala de atitudes em relação à 

preocupação com o próprio peso. Os percentuais para o concordo mais altos se referem a 
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outras pessoas parecem mais preocupadas com o peso do que eu (75%). Entre os percentuais 

abaixo de 60% aparecem as seguintes assertivas: Estou sempre à procura de informações 

sobre como controlar o peso (56%); Meu peso é uma preocupação que eu tenho na minha 

vida (54%); Preocupo-me com o peso mais do que a maioria das pessoas se preocupa (51%). 

Entre os percentuais acima de 45%, para o discordo, tem-se: Nunca me preocupo com meu 

peso (55%) e Estou sempre acima do meu peso ideal (46%) que também apresenta um 

percentual de 42% para o concordo. 

 

Tabela 169: Escala de atitudes em relação à preocupação com o próprio peso 

Atitudes Concordo Nem Concordo 
nem Discordo Discordo 

Nunca me preocupo com meu peso 39% 7% 55% 

Meu peso é uma preocupação que eu tenho na minha vida 54% 11% 35% 

Preocupo-me com o peso mais do que a maioria das pessoas se 
preocupa 51% 11% 37% 

Outras pessoas parecem mais preocupadas com o peso do que eu 75% 8% 18% 

Estou sempre à procura de informações sobre como controlar o peso 56% 13% 31% 

Estou sempre acima do meu peso ideal 42% 11% 46% 
 

9.4.2 Obesidade  

A próxima tabela apresenta os dados obtidos ao aplicar-se a escala de atitudes sobre a 

obesidade para as mulheres da Classe C. Com os maiores percentuais, 87% e 85% 

respectivamente, tem-se: No meu final de semana costumo comer comidas gostosas e 

Quando como me concentro no sabor da comida. Pode-se dizer que ambas apresentam uma 

certa ênfase no prazer de comer.  

 Ao continuar-se a análise, vê-se que o grau de concordância em relação as duas 

primeiras caiu para a casa dos 60% para a terceira colocada - Frequentemente tenho vontade 

de comer doces, chocolate, sorvete (69%) - e cai para 63% nas frases: Eu me recompenso 

comprando algo bem gostoso para comer e Como meus alimentos em pequenos pedaços. Cai 

para 60 e 59% em: Sou muito preocupada sobre quanto os alimentos são saudáveis e Fico 

apavorada com a ideia de estar engordando. Cai para 55 e 54%, respectivamente, em: 

Demonstro autocontrole diante dos alimentos, Preocupo-me com a ideia de haver gordura no 

meu corpo e Gostaria de comer apenas legumes, verdura e frutas orgânicos.  

Com pouco mais de 50%, tem-se: Penso em queimar calorias a mais quando me 

exercito, Acredito que ingestão de alimentos light mantém o nível de colesterol sob controle, 
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Acredito que alimentos light mantêm o corpo em forma, Demoro mais tempo para fazer 

minhas refeições do que outras pessoas; É importante para mim que a dieta seja pobre em 

gordura. Com 50%, há: Em minha opinião o uso de produtos light melhora a saúde e Não 

evito nenhum alimento, mesmo os que podem aumentar meu colesterol. Com o maior 

percentual para o concordo, tem-se: Preocupo-me em ser mais magra (49%) e Gosto de 

experimentar novos alimentos ricos em calorias (47%). 

 Na zona de transição para o discordo, ou seja, uma atitude com um percentual muito 

próximo para o concordo e o discordo, tem-se: Não acredito que alimentos light sejam mais 

saudáveis do que os convencionais, com 42 a 38%, respectivamente. 

 As atitudes que receberam o maior percentual do discordo foram acima de 69%: Faço 

regimes para emagrecer (70%); As pessoas me acham muito magra (72%); Costumo comer 

alimentos dietéticos (75%); Evito comer quando estou com fome (76%) e Gosto de sentir 

meu estômago vazio (80%).  

As acima de 55% foram: Passo muito tempo pensando em comer (56%); Continuar a 

comer em exagero faz com eu sinta que não sou capaz de parar (57%); Sinto que os outros 

me pressionam para comer (60%). Com 61%, tem-se: Sinto desconforto após comer doces e 

Alimento saudável não faz diferença para mim, Sinto que os outros gostariam que eu 

comesse mais. Com 63%, há: Sinto-me extremamente culpada depois de comer (65%) e 

Evito particularmente os alimentos ricos em carboidratos (69%). 

 As que receberam percentuais para discordo abaixo de 55% foram: Não como 

alimentos processados porque não sei o que eles contêm (47%); Presto atenção na quantidade 

e calorias dos alimentos que consumo (48%); Em minha opinião alimentos aromatizados 

artificialmente não são prejudiciais à saúde (50%). Com 54%, há: Evito comer alimentos que 

contenham açúcar e A aparência da comida não faz diferença para mim. 

 

Tabela 170: Escala de atitudes sobre obesidade 

Atitudes  Concordo 

Nem 
concordo; 

nem 
discordo 

discordo 

No meu final de semana, costumo comer comidas gostosas 87% 5% 9% 

Quando como, me concentro no sabor da comida 85% 4% 11% 

Frequentemente tenho vontade de comer doces, chocolate, sorvete 69% 3% 29% 

Como meus alimentos em pequenos pedaços  63% 10% 28% 

Eu me recompenso comprando algo bem gostoso para comer 63% 10% 27% 
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Sou muito preocupada sobre quanto os alimentos são saudáveis 60% 13% 27% 

Fico apavorada com a ideia de estar engordando 59% 7% 34% 

Preocupo-me com a ideia de haver gordura no meu corpo 55% 11% 33% 

Demonstro autocontrole diante dos alimentos 55% 15% 30% 

Gostaria de comer apenas legumes, verduras e frutas orgânicos 54% 10% 36% 

Penso em queimar calorias a mais quando me exercito 53% 12% 35% 
Acredito que ingestão de alimentos light mantém o nível de colesterol sob 
controle 53% 20% 26% 

Acredito que alimentos light mantêm o corpo em forma  53% 15% 32% 

Demoro mais tempo para fazer minhas refeições do que outras pessoas 52% 10% 38% 

É importante para mim que a dieta seja pobre em gordura 52% 13% 35% 

Não evito nenhum alimento, mesmo os que podem aumentar meu colesterol 50% 9% 41% 

Em minha opinião, o uso de produtos light melhora a saúde 50% 14% 36% 

Preocupo-me em ser mais magra 49% 11% 40% 

Gosto de experimentar novos alimentos ricos em calorias  47% 16% 37% 

Não acredito que alimentos light sejam mais saudáveis do que os convencionais 42% 20% 38% 

Gosto de sentir meu estômago vazio 15% 5% 80% 

Evito comer quando estou com fome 19% 5% 76% 

Costumo comer alimentos dietéticos  16% 9% 75% 

As pessoas me acham muito magra 18% 10% 72% 

Faço regimes para emagrecer 24% 7% 70% 

Evito particularmente os alimentos ricos em carboidratos 23% 8% 69% 

Sinto-me extremamente culpada depois de comer 29% 6% 65% 

Sinto que os outros gostariam que eu comesse mais 28% 9% 63% 

Alimento saudável não faz diferença para mim 30% 9% 61% 

Sinto desconforto após comer doces 28% 11% 61% 

Sinto que os outros me pressionam para comer 31% 9% 60% 

Continuar a comer em exagero faz com eu sinta que não sou capaz de parar  34% 9% 57% 

Passo muito tempo pensando em comer  33% 11% 56% 

A aparência da comida não faz diferença para mim 39% 7% 54% 

Evito comer alimentos que contenham açúcar 35% 11% 54% 
Em minha opinião, alimentos aromatizados artificialmente  não são prejudiciais à 
saúde  35% 15% 50% 

Presto atenção na quantidade e calorias dos alimentos que consumo 40% 11% 48% 

Não como alimentos processados porque não sei o que eles contêm 39% 14% 47% 
 

9.4.3 Autoconceito  

O autoconceito, entre os anos 1940 e 1970, foi explicado a partir da concepção do eu 

como núcleo central de cada personalidade. O conjunto do eu se refere ao conjunto de 

sentimentos atitudes que uma pessoa tem em relação à sua própria aparência, poderes e 

comportamento (CARVALHO, 2006).   
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Nas concepções surgidas entre os anos 1980 até os dias atuais, o autoconceito ganhou 

outra dimensão. Seria a percepção de si mesmo em termos específicos, atitudes, sentimentos, 

conhecimentos, como respeito às próprias capacidades, habilidades, aparência e 

aceitabilidade social (CARVALHO, 2006).  Assim se elaborou a tabela seguinte para se 

conhecer a atitude das mulheres sobre esse tema. 

 
 
Tabela 171: Escala de atitudes autoconceito 
 
Atitudes Concordo 

Nem 
concordo 

nem 
Discordo 

Discordo 

Sou promovida porque sou boa naquilo que faço 35% 6% 5% 

Meu trabalho me traz muita satisfação 35% 5% 6% 

Considero meu trabalho uma carreira  27% 5% 14% 

Sou reconhecida no meu trabalho  34% 6% 6% 

Quero atingir o topo mais alto da minha carreira 33% 6% 7% 

Considero meu salário justo 16% 4% 26% 

As pessoas admiram a maneira como conduzo meu trabalho 38% 4% 5% 

Sou uma pessoa ambiciosa profissionalmente 25% 5% 17% 

No sentido profissional, sou uma pessoa bem-sucedida 32% 6% 9% 

Comparado com meus amigos, possuo cargo mais alto 10% 7% 30% 

       

A maneira como me apresento é extremamente importante para mim 88% 6% 6% 

Frequentemente me sinto confiante com relação às minhas habilidades 88% 6% 6% 

Normalmente só compro as coisas que preciso 85% 5% 10% 

Procuro manter minha vida o mais simples possível 83% 10% 7% 

Comprar coisas me dá muito prazer 81% 8% 11% 

Ficaria mais feliz se tivesse mais dinheiro para comprar mais coisas 79% 6% 15% 

Sou uma pessoa realizada 76% 11% 13% 

Tenho espírito aventureiro 73% 7% 20% 

Incomoda-me quando não posso comprar tudo que quero 72% 6% 22% 

Frequentemente outras pessoas pedem minha opinião antes de comprar algo 71% 12% 17% 

Sou muito preocupada com a minha aparência 70% 8% 22% 

Tenho todas as coisas que necessito para aproveitar a vida 70% 15% 15% 

Minhas realizações são muito valorizadas pelos outros 68% 13% 19% 

Acho meu corpo bonito  67% 13% 20% 

Gosto menos de bens materiais que outras pessoas que conheço 67% 10% 23% 

Fico com medo ou preocupada quando tenho que falar em público 60% 8% 32% 

Se ganhasse na loteria, nunca mais trabalharia 60% 11% 29% 

Gosto de estar em dia com a moda  59% 14% 27% 



 255 

Há poucas coisas que posso fazer para mudar minha vida 59% 12% 29% 

As pessoas reparam que eu sou atraente 57% 21% 22% 
Uma das realizações mais importantes da vida de uma pessoa inclui suas 
aquisições materiais 56% 14% 30% 

Minha vida seria melhor se eu tivesse coisas que não tenho 56% 10% 34% 

Acho meu corpo sexy 53% 19% 28% 

Eu não seria mais feliz se tivesse coisas melhores 53% 11% 36% 

Acho que as pessoas têm inveja da minha boa aparência 43% 13% 44% 

Os outros gostariam de ser tão bem sucedidos quanto eu 42% 21% 37% 

Gosto de ter controle sobre pessoas e recursos  42% 16% 42% 

Não quero responsabilidades. Prefiro que me digam o que fazer 29% 10% 61% 

Gastar muito dinheiro está entre as coisas mais importantes da vida 27% 13% 60% 

Admiro pessoas que possuem casas, carros e roupas caras 29% 13% 58% 

Obter mais sucesso que meus amigos é importante para mim 28% 14% 58% 

Ganho mais do que meus amigos  23% 21% 56% 

Me preocupo com o que as pessoas pensam de mim 37% 11% 52% 

Gosto de possuir coisas que impressionam as pessoas 37% 11% 52% 

Gosto de muito luxo em minha vida 34% 15% 51% 

Gosto de gastar dinheiro com coisas caras 40% 10% 50% 

 

Na análise da escala de atitudes sobre o autoconceito, teve-se para as assertivas sobre 

as atitudes em relação ao trabalho, em destaque na tabela, uma abstenção de mais de 50% da 

amostra. Uma explicação que pode ser apresentada é que mais da metade (54%) das mulheres 

responderam que não trabalham.  

Continuando a análise, vê-se que as assertivas que obtiveram um percentual alto para 

concordo, acima de 80%, foram: Comprar coisas me dá muito prazer (81%); Procuro manter 

minha vida o mais simples possível (83%); Normalmente só compro as coisas que preciso 

(85%); Frequentemente me sinto confiante com relação a minhas habilidades (88%); A 

maneira como me apresento é extremamente importante para mim (88%), sendo as duas com 

o maior percentual, 88%, atitudes referentes ao poder pessoal e a aparência. 

Com um percentual um pouco mais baixo, acima e inclusive de 70%, tem-se com 

70% de concordância: Tenho todas as coisas que necessito para aproveitar a vida e Sou muito 

preocupada com a minha aparência. Com 71%, há: Frequentemente outras pessoas pedem 

minha opinião antes de comprar algo. Com 72%, vê-se: Incomoda-me quando não posso 

comprar tudo que quero. Com 73%, há: Tenho espírito aventureiro. Com 76%, observa-se: 
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Sou uma pessoa realizada. Por fim, com 79%: Ficaria mais feliz se tivesse mais dinheiro para 

comprar mais coisas. 

Com um percentual de concordância médio, acima de 56%, tem-se: As pessoas 

reparam que eu sou atraente (57%). Com 59%: Há poucas coisas que posso fazer para mudar 

minha vida e Gosto de estar em dia com a moda. Com 60%: Se ganhasse na loteria, nunca 

mais trabalharia e Fico com medo ou preocupada quando tenho que falar em público. Com 

67%: Gosto menos de bens materiais que outras pessoas que conheço e Acho meu corpo 

bonito. Com 68%: Minhas realizações são muito valorizadas pelos outros.  

Com um percentual pouco acima da média para o concordo, acima de 50%, tem-se  

com 53%: Eu não seria mais feliz se tivesse coisas melhores e Acho meu corpo sexy. Com 

56%, Minha vida seria melhor se eu tivesse coisas que não tenho e Uma das realizações mais 

importantes da vida de uma pessoa inclui suas aquisições materiais.  

As assertivas a seguir tiveram um percentual muito próximo para o concordo e o 

discordo, gerando uma zona de indefinição sobre essas atitudes para o grupo com 42% para o 

concordo e 37% para o discordo: Gosto de ter controle sobre pessoas e recursos. Com 42% 

para o concordo e 42% para o discordo: Os outros gostariam de ser tão bem-sucedidos quanto 

eu. Com 43% para o concordo e 44% para o discordo: Acho que as pessoas têm inveja da 

minha boa aparência. 

As assertivas que tiveram maior percentual para o discordo foram: Gosto de gastar 

dinheiro com coisas caras (50%); Gosto de muito luxo em minha vida (51%); com 52% 

Gosto de possuir  coisas que impressionam as pessoas (52%) e Me preocupo com o que as 

pessoas pensam de mim (52%), Ganho mais do que meus amigos (52%), Obter mais sucesso 

que meus amigos é importante para mim (58%) e Admiro pessoas que possuem casas, carros 

e roupas caras (58%), Gastar muito dinheiro está entre as coisas mais importantes da vida 

(60%) e, com 61%, Não quero responsabilidades. Prefiro que me digam o que fazer. 

Na tabela seguinte, tem-se a matriz rotacionada da escala de atitudes sobre o 

autoconceito, com exceção das assertivas indicadas anteriormente. 

 
Tabela 172: Matriz rotacionada da escala de atitudes sobre o autoconceito 
 Componente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gastar muito dinheiro está entre 

as coisas mais importantes da 

,714          
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vida 

Gosto de gastar dinheiro com 

coisas caras 

,688          

Gosto de muito luxo em minha 

vida 

,630          

Admiro pessoas que possuem 

casas, carros e roupas caras 

,608          

Gosto de possuir coisas que 

impressionam as pessoas 

,549          

Obter mais sucesso que meus 

amigos é importante para mim 

,453          

Comprar coisas me dá muito 

prazer 

,406          

Gosto de estar em dia com a 

moda 

,470          

Alpha de Cronbach = 0,803           

Ficaria mais feliz se tivesse mais 

dinheiro para comprar mais coisas 

 ,679         

Incomoda-me quando não posso 

comprar tudo que quero 

 ,656         

Gosto de estar em dia com a 

moda 

 ,528         

Sou muito preocupada com a 

minha aparência 

 ,493         

Minha vida seria melhor se eu 

tivesse coisas que não tenho 

 ,467         

Alpha de Cronbach = 0,706           

Acho que as pessoas têm inveja 

da minha boa aparência 

  ,742        

Os outros gostariam de ser tão 

bem sucedidos quanto eu 

  ,731        

Gosto de ter controle sobre 

pessoas e recursos 

  ,482        

As pessoas reparam que eu sou 

atraente 

  ,455        

Ganho mais do que meus amigos   ,400        

Obter mais sucesso que meus 

amigos é importante para mim 

  ,402        

Alpha de Cronbach = 0,740           

Acho meu corpo sexy    ,851       

Acho meu corpo bonito    ,816       

Tenho espírito aventureiro    ,571       
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Alpha de Cronbach = 0,748           

Tenho todas as coisas que 

necessito para aproveitar a vida 

    ,733      

Sou uma pessoa realizada     ,692      

Frequentemente me sinto 

confiante com relação às minhas 

habilidades 

    ,637      

Alpha de Cronbach = 0,653           

Há poucas coisas que posso fazer 

para mudar minha vida 

     ,682     

Gosto menos de bens materiais 

que outras pessoas que conheço 

     ,663     

Eu não seria mais feliz se tivesse 

coisas melhores 

     ,467     

Alpha de Cronbach = 0,480           

Normalmente só compro as coisas 

que preciso 

      ,779    

Procuro manter minha vida o 

mais simples possível 

      ,716    

Alpha de Cronbach = 0,625           

Não quero responsabilidades. 

Prefiro que me digam o que fazer 

       ,656   

Me preocupo com o que as 

pessoas pensam de mim 

       ,506   

Admiro pessoas que possuem 

casas, carros e roupas caras 

       ,445   

Alpha de Cronbach = 0,353           

A maneira como me apresento é 

extremamente importante para 

mim 

        ,568  

Minhas realizações são muito 

valorizadas pelos outros 

        ,467  

Alpha de Cronbach = 0,586           

Se ganhasse na loteria, nunca 

mais trabalharia 

         ,759 

Método de Extração: Análise de Componente Principal.  

 Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser. 

a. Rotação convergida em 21 iterações. 
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Através de análise fatorial pelo método varimax, foram encontrados 21 interações e 

10 componentes, que explicam 59,8% da variância total. O KMO foi de 0,853. As 

comunalidades variam de 0,851 a 0,400.  

O componente 1 inclui: Gastar muito dinheiro está entre as coisas mais importantes 

da vida; Gosto de gastar dinheiro com coisas caras; Gosto de muito luxo em minha vida; 

Admiro pessoas que possuem casas, carros e roupas caras, Gosto de possuir coisas que 

impressionam as pessoas; Obter mais sucesso que meus amigos é importante para mim; 

Comprar coisas me dá muito prazer; Gosto de estar em dia com a moda.  

O componente 2 inclui: Ficaria mais feliz se tivesse mais dinheiro para comprar mais 

coisas; Incomoda-me quando não posso comprar tudo que quero; Gosto de estar em dia com 

a moda; Sou muito preocupada com a minha aparência; Minha vida seria melhor se eu tivesse 

coisas que não tenho.  

O componente 3 inclui: Acho que as pessoas têm inveja da minha boa aparência; Os 

outros gostariam de ser tão bem sucedidos quanto eu; Gosto de ter controle sobre pessoas e 

recursos; As pessoas reparam que eu sou atraente; Ganho mais do que meus amigos; Obter 

mais sucesso que meus amigos é importante para mim.  

O componente 4 inclui: Acho meu corpo sexy; Acho meu corpo bonito; Tenho 

espírito aventureiro.  

O componente 5 inclui: Tenho todas as coisas que necessito para aproveitar a vida; 

Sou uma pessoa realizada; Frequentemente me sinto confiante com relação a minhas 

habilidades.  

O componente 6 inclui: Há poucas coisas que posso fazer para mudar minha vida; 

Gosto menos de bens materiais que outras pessoas que conheço; Eu não seria mais feliz se 

tivesse coisas melhores.  

O componente 7 inclui: Normalmente só compro as coisas que preciso; Procuro 

manter minha vida o mais simples possível. 

O componente 8 inclui: Não quero responsabilidades. Prefiro que me digam o que 

fazer; Me preocupo com o que as pessoas pensam de mim; Admiro pessoas que possuem 

casas, carros e roupas caras.  

O componente 9 inclui: A maneira como me apresento é extremamente importante 

para mim; Minhas realizações são muito valorizadas pelos outros.  

O componente 10 inclui: Se ganhasse na loteria, nunca mais trabalharia. 
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10 RELAÇÕES ENTRE QUALIDADE DE VIDA, SUSTENTABILIDADE E 
CONSUMO ALIMENTAR 

 
 

Para identificar, mensurar e analisar as relações comportamentais e atitudinais entre 

consumo alimentar, sustentabilidade e qualidade de vida, optou-se por uma análise por 

agrupamento – clusters, em que se obteve dois agrupamentos descritos abaixo. 

 
Grupo 1 – Jovens 
 
111 mulheres  
 
faixa etária de 18 a 24 - 29% 
 
Escolaridade parecida Médio completo / Superior 
incompleto 57% 
 
Renda parecida Entre 1 SM até 3 SM 61% 
 
 
Consumo alimentar 
• Com os menores percentuais para todas as atitudes 

entre 79% e 5% 
• Crenças sobre os produtos light como mantém o 

corpo em forma, controle de colesterol, melhoram 
a saúde e não são mais saudáveis que os 
convencionais tiveram variam entre 26 a 39% 

• hábito de consumir produtos light de 6% 
• Usa a comida como recompensa 50% 
• Menor autocontrole diante dos alimentos 31% 
• 10% faz regime para emagrecer 
• 47% tem medo de engordar  
• 32% preocupa-se em ser magra 
• 5% evita alimentos ricos em carboidratos 
• 46% não evita nenhum tipo de alimentos  
• 14% evita comer alimentos que contenham açúcar  
• 40% Gostaria de comer apenas legumes, verdura e 

frutas orgânicos 
• 36% Gosto de experimentar novos alimentos ricos 

em calorias 
• 63% Frequentemente tenho vontade de comer 

doces, chocolate, sorvete 
• 23% Presto atenção na quantidade e calorias dos 

alimentos que consumo 
• 43% Sou muito preocupada sobre quanto os 

alimentos são saudáveis 
 
Sobre sustentabilidade 
Com os menores percentuais para todos as atitudes 
entre 82% e 25% 
• Em relação as campanhas publicitarias, compras 

de produtos que economizam energia, economizar 
água, uso de sacolas recicláveis e usar menos 
sacos plásticos e que a preservação é 
responsabilidade de todos os percentuais são 
acima de 74%. 

• Com relação a alimentos orgânicos 60% não tenho 
muito conhecimento e 54% compra o faz se sentir 
melhor e 28% compra a mais de seis meses.  

• Em relação a compras 49% preocupações com o 
meio ambiente interferem na decisão, 59% não 

Grupo 2 – Jovens senhoras 
 
99 mulheres 
 
faixa etária de 30 a 39 - 30% 
 
Escolaridade parecida Médio completo / Superior 
incompleto 53% 
  
Renda parecida Entre 1 SM até 3 SM 42% e Entre 3 
SM até 5  SM 22% 
 
Consumo alimentar 
• Com os maiores percentuais para todas as atitudes 

entre 95% e 24% 
• Crenças sobre os produtos light como mantém o 

corpo em forma, controle de colesterol, melhoram 
a saúde e não são mais saudáveis que os 
convencionais tiveram variam entre 54 a 72% 

• hábito de consumir produtos light de 27% 
• Usa a comida como recompensa 78% 
• Maior autocontrole diante dos alimentos 83% 
• 39% faz regime para emagrecer 
• 72% tem medo de engordar 
• 69% preocupa-se em ser magra 
• 43% evita alimentos ricos em carboidratos 
• 55% não evita nenhum tipo de alimentos 
• 58% evita comer alimentos que contenham açúcar 
• 70% Gostaria de comer apenas legumes, verdura e 

frutas orgânicos 
• 60% Gosto de experimentar novos alimentos ricos 

em calorias 
• 75% Frequentemente tenho vontade de comer 

doces, chocolate, sorvete 
• 61% Presto atenção na quantidade e calorias dos 

alimentos que consumo 
• 80% Sou muito preocupada sobre quanto os 

alimentos são saudáveis 
 
Sobre sustentabilidade 
Com os maiores percentuais para todos as atitudes 
entre 99% e 31% 
• Em relação as campanhas publicitarias, compras 

de produtos que economizam energia, economizar 
água, uso de sacolas recicláveis e usar menos 
sacos plásticos e que a preservação é 
responsabilidade de todos os percentuais são 
acima de 90% 

• Com relação a alimentos orgânicos 61% não tenho 
muito conhecimento e 91% compra o faz se sentir 
melhor e 53% compra a mais de seis meses.  

• Em relação a compras 89% preocupações com o 
meio ambiente interferem na decisão, 88% não 
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comprar produtos ou alimentos de espécies em 
extinção, mais de 60% compram, quando possível, 
produtos reciclados e embalagens reutilizáveis, 
59% estão dispostos a pagar um pouco mais por 
produtos sustentáveis. 

• 29% deixam de comprar para punir o fabricante, e 
20% o carro em casa uma vez por semana. 

• 46% separa o lixo, 64% escreve no verso da folha 
de papel, 44% usa eletrodomésticos fora do 
horário de pico, 41% já trocou produtos por razões 
ecológica, 59% lê o rotula das embalagens. 

• 68% criticam a atuação do governo sobre os 
assuntos de meio ambiente, 63% pedem nota 
fiscal, 41% atua na conscientização junto a amigos 
e 25% já recorrem a órgãos de defesa do 
consumidor  

 
Qualidade de Vida 
• Interagem bem com amigos e família (acima de 

80%) 
• Em relação a moradia e lugar onde moram estão 

satisfeitas (acima de 75%) 
• Vizinhança razoável 
• qualidade dos serviços públicos é vista como 

razoável. 
• Em relação aos aspectos emocionais e bem estar 

psicológico se sente bem.  
 

comprar produtos ou alimentos de espécies em 
extinção, mais de 80% compram, quando possível, 
produtos reciclados e embalagens reutilizáveis, 
87% estão dispostos a pagar um pouco mais por 
produtos sustentáveis. 

• 72% deixam de comprar para punir o fabricante e 
46% o carro em casa uma vez por semana. 

• 93% separa o lixo, 88% escreve no verso da folha 
de papel, 83% usa eletrodomésticos fora do 
horário de pico, 87% já trocou produtos por razões 
ecológica, 89% lê o rótulo das embalagens. 

• 87% criticam a atuação do governo sobre os 
assuntos de meio ambiente, 91% pedem nota 
fiscal, 78% atua na conscientização junto a amigos 
e 58% já recorrem a órgãos de defesa do 
consumidor, 

 
Qualidade de Vida 
• Interagem muito bem com amigos e família 

(acima de 90%) 
• Em relação a moradia e lugar onde moram estão 

satisfeitas (acima de 80%) 
• Vizinhança boa 
• qualidade dos serviços públicos é vista como ruim. 
• Em relação aos aspectos emocionais e bem estar 

psicológico se sente bem.  
 

 

 Os dados obtidos pelo cluster permitem considerar os dois grupos, jovens moças e o 

jovens senhoras, como similares por se tratarem apenas de mulheres da mesma classe social e 

com faixas etárias não muito distantes. Entretanto, as diferenças aparecem em função da 

idade, apesar de próximas, e da renda. O segundo grupo das jovens senhoras compõem um 

percentual de 22% das entrevistadas com uma renda que vai até 5 salários mínimos. 

 O perfil do grupo das jovens moças apresentou os menores percentuais para as 

atitudes em relação ao consumo alimentar, comparativamente ao outro grupo, como, por 

exemplo, quanto às crenças sobre os produtos light serem melhores ou mais saudáveis que os 

convencionais ou com o hábito de consumir produtos light, sendo que a maioria do grupo não 

concorda. De modo geral, não há uma preocupação com obesidade ou mesmo com o 

consumo de alimentos saudáveis.  

Já para o grupo das jovens senhoras, pode-se afirmar o contrário, já que há o hábito 

de consumo de produtos light que, embora pequeno, é bem maior que o do outro grupo. A 

crença na eficácia do light também aumenta bem neste grupo, uma vez que há mais cuidado 

com a alimentação em geral, mas a maioria não faz regime e o consumo de doces e 

chocolates é alto. 
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 A respeito das atitudes sobre a sustentabilidade ou consumo consciente, a mesma 

lógica repete-se. Para o grupo mais jovens, as ações sempre apresentam um percentual mais 

baixo em relação ao outro grupo como, por exemplo, menos da metade do grupo das jovens 

moças separa o lixo, enquanto que para as jovens senhoras, este fato ocorre com quase a 

totalidade. 

 Para a qualidade de vida, a situação dos dois grupos é muito próxima na interação 

com amigos e família. Em relação aos aspectos emocionais e de bem estar psicológicos, 

todas declaram estar bem. Já para vizinhança e a qualidade dos serviços públicos, o primeiro 

grupo considera ambas razoável, e o segundo grupo considera a vizinhança boa e a qualidade 

dos serviços públicos ruim.  

 Uma relação que se pode perceber entre as atitudes sobre o consumo alimentar, 

sustentabilidade e qualidade de vida ocorre em virtude das variáveis renda e idade, visto que 

o grau de instrução é praticamente o mesmo para a maioria das entrevistas. Conforme o 

cluster anterior, a idade e a renda influenciam nas ações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS, LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O principal objetivo deste trabalho foi o de analisar as relações comportamentais e 

atitudinais entre o consumo alimentar, sustentabilidade e qualidade de vida de mulheres da 

classe C residentes em São Paulo, capital, tendo em vista a intenção de comportamento no 

consumo, emoções e grau de envolvimento.  

Os objetivos específicos foram avaliar, identificar e analisar as relações 

comportamentais e atitudinais entre o celular, as novas tecnologias, os hábitos de mídia, o 

consumo alimentar, a sustentabilidade, a qualidade de vida e mensurar as relações 

comportamentais e atitudinais entre consumo alimentar, sustentabilidade e qualidade de vida. 

Para tanto, foi realizada, inicialmente, pesquisa bibliográfica e, a seguir, pesquisa 

empírica com amostra não probabilística por conveniência de 210 do indivíduos do sexo 

feminino, com idade ente 18 a 60 anos, residentes em São Paulo e pertencentes à classe C.  

 Considerando inicialmente o assunto classe C, pode-se afirmar que, apesar do 

aumento de interesse e dos trabalhos acadêmicos sobre este grupo, ao longo da pesquisa para 

elaboração deste projeto, verificamos que não há consenso sobre o tamanho, classificação ou 

sustentabilidade econômica do segmento classe C.  

Neri (2008, p. 06) em estudo denominado A nova classe média classificou a classe C 

como o segmento cuja renda familiar total estaria compreendida entre R$1.040,00 e 

R$4.561,00 na Grande São Paulo. Para o autor, a classe C seria a imagem mais próxima da 

sociedade brasileira. Neste estudo, Neri denominou a classe C como  uma nova classe média, 

cuja emergência seria a consequência da redução da desigualdade e da recuperação do 

mercado de trabalho, em particular da ocupação, nos anos que sucederam o Plano Real. 

Outro aspecto a ser considerado é a importância do mercado feminino. Como pode 

ser observado nos dados do Censo Demográfico 2010, no Brasil há uma relação de 96 

homens para cada 100 mulheres, como resultado de um excedente de 3.941.819 mulheres em 

relação ao número total de homens. 

O percentual de decisão de compra das mulheres chega a 83% em relação à 

alimentação, vestuário, beleza, cuidados pessoais, produtos de limpeza, decoração, bens e 

serviços ligados à educação dos filhos. No e-commerce, as mulheres já representam 49% dos 

consumidores on-line e nos sites de compras coletivas elas já ultrapassaram os 60%. Hoje, 

elas estão mais conectadas e gastam mais tempo por mês nas redes sociais que os homens 

(DIESE, 2014; IBGE, 2013). 
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De acordo com a revisão da literatura sobre o tema novas tecnologias, pode-se afirmar 

que o consumidor tende a achar que a inovação é muito complexa, que vai ser necessário um 

esforço muito grande de aprendizado e que não vale à pena comprar o produto, portanto, 

pode ficar em dúvida de modo a adiar a compra e buscar mais informações, ou esperar que 

algum amigo compre o produto para diminuir a incerteza sobre ele. 

No entanto, a mobilidade trazida pela telefonia móvel transformou a rotina das 

pessoas e tende a assumir uma função indispensável. Os resultados mostram que falar e 

receber ligações ainda são as funções mais usadas, mas a tendência é que estas funções 

tornem-se cada vez mais secundárias. Dessa forma, espera-se que os usuários de baixa renda 

sejam tentados pelos pacotes das operadoras, já que o celular hoje é mais do que um simples 

meio de comunicação.  

Schaun et al (2009) consideram o celular como super mídia, no que diz respeito a 

consumo, status e sedução da baixa renda. O celular tem papel importante como tecnologia 

de infocomunicação (LEX, 2008) e como ferramenta de inclusão digital e social (BACHA; 

VIANNA; SANTOS, 2009). 

Sobre o consumo, de acordo com Beck (2010), a palavra deriva do latim consumere, 

termo usado primeiramente como sinônimo para destruir, usar tudo, gastar, desperdiçar, 

esgotar.  

Baudrillard (1981) foi um dos primeiros autores a abordar o problema do consumo e 

basear suas teorias na existência de uma sociedade de consumo. O autor sugere que a 

sociedade de consumo seria um fenômeno característico das sociedades desenvolvidas a partir 

da segunda metade do século XX e argumenta que as sociedades sempre gastaram, 

desperdiçaram ou produziram resíduos e consumiram além do necessário à sobrevivência. 

Assim, no consumo estariam baseadas as novas relações estabelecidas entre os objetos e os 

indivíduos, portanto residiria no consumo do supérfluo a razão do ser do indivíduo e da 

sociedade, ou seja, este consumo assumiria uma função social específica. 

O consumo tornou-se, segundo Baudrillard (1981, p. 241) “a palavra da sociedade 

contemporânea sobre si mesma”, de modo que as significações assumidas pelos objetos não 

se manifestam isoladamente e, sim, na relação de uns com os outros, ou “o modo como a 

nossa sociedade se fala”. O mundo do consumo é uma rede de signos e significados 

interligados e interdependentes e, ainda, oferece um modo de socialização aos seus 

indivíduos. Mais do que a mensagem de um sistema, tornou-se “o sistema em si” 

(DOUGLAS; ISHERWOOD, 1999). 
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Para Rocha et al (1999) o consumo é, provavelmente, um dos mais poderosos sistema 

de classificação social que a cultura dispõe. Os meios de comunicação de massa, em especial 

a propaganda e os anúncios publicitários, socializam os indivíduos para o consumo, 

humanizando produtos e serviços, e atuam com a mesma lógica de um sistema totêmico e 

classificador, algo intermediário entre produção e consumo. Enfim, cada cultura vivência o 

consumo como forma privilegiada de traduzir afetos, desejos e relações sociais.  

Para Solomon (2002) a identidade sexual é um componente muito importante do 

autoconceito de um consumidor. As pessoas, muitas vezes, adaptam-se às expectativas de sua 

cultura sobre como cada gênero deve agir, vestir, falar etc. Evidentemente, essas orientações 

mudam com o tempo e podem diferir radicalmente entre sociedades. 

Na revisão referente a consumo por mulheres da baixa renda, foram encontrados 

vários trabalhos, entre eles, Livramento (2011) para quem o mercado de baixa renda tem 

apresentado crescimento em potencial de consumo, embora limitado pelo orçamento familiar. 

O estudo exploratório, baseado em entrevistas em profundidade, teve como objetivo 

identificar os valores que levam as mulheres de baixa renda a consumir produtos de beleza. 

Mulheres de baixa renda, ao comprarem produtos de beleza, buscam reconhecimento social, 

buscam ser respeitadas como indivíduos e, principalmente, autoestima. 

Outros estudos sobre o comportamento da mulher relevantes são o de Lelis, Teixeira e 

Silva (2012) que consideram que o maior consumo de alimentos processados e preparados nas 

áreas urbanas seria em grande parte atribuído ao custo de oportunidade do tempo da mulher, e 

o de Schlindwein e Kassouf (2007), para quem o gasto com alimentação fora de casa e 

alimentos prontos aumenta conforme o nível de escolaridade da mulher. Os anos de estudo 

têm efeito negativo na probabilidade de aquisição de alimentos tradicionais como feijão e 

arroz, que demandam maior tempo de preparo. 

Quanto ao tema sustentabilidade, Kanni (apud CABESTRÉ; GRAZIADE; POLESEL 

FILHO, 2008) afirma que o importante é a sociedade estruturar-se em termos de 

sustentabilidades próprias, segundo suas tradições culturais, parâmetros próprios e 

composição étnica específica. Neste sentido, pode-se associar sustentabilidade à vida humana, 

à cultura e ao meio ambiente, enfim, a tudo que está em torno do indivíduo e da sociedade 

contemporânea na perspectiva de sua perpetuação. 

Os autores Chauvel e Suarez (2009) observam que a sofisticação dos meios de 

produção têm provocado aceleração da produção e acirramento da competição, contribuindo 
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para alteração na dinâmica do consumo. Surgiram produtos descartáveis, que acentuam a 

tendência de descarte, que passou a ocorrer em intervalo de tempo cada vez menor, para dar 

lugar a novos produtos. Esse consumismo acelerado tem trazido impactos ambientais e sociais 

e foi partir da década de 2000 que se iniciou o estudo do consumo consciente e seus 

desdobramentos como consumo ético, socialmente responsável e, também, do consumo verde. 

No entanto, os resultados estão aquém do desejado na questão do consumo consciente. 

Dessa forma, qualquer ação nesse sentido precisa considerar a dinâmica cultural da sociedade, 

que hoje se mostra consumista e com padrões de escolaridade muito baixos, na qual a entrada 

de uma nova classe econômica significa também uma instância de poder, e esse poder está 

intimamente ligado ao consumo. A conscientização das pessoas quanto aos problemas 

ambientais é fator determinante para a sensibilização e, consequentemente, o comportamento 

ecológico faz com que prefiram produtos ecologicamente corretos, tornando-se, assim, 

consumidores ecológicos (BACHA; SANTOS; SCHAUN, 2011). 

Com relação à sustentabilidade e ao consumo alimentar feminino, foram encontrados 

dois artigos em bases internacionais. O primeiro, de Torjuse et al (2012), discorre a respeito 

de estudo sobre consumo de produtos orgânicos por mulheres na gravidez, apresentando 

padrões de alimentação para caraterísticas demográficas e estilo de vida, e o segundo, de 

Temme et al (2013), considera que a redução dos atuais níveis de consumo de carne e 

laticínios contribuir para a saúde ambiental e humana.  

Com base na revisão de vários autores como Fleck (1999), Cruz (2010), Pashoal 

(2004), Pedroso (2013), entre outros que estudaram a qualidade de vida (QV), pode-se 

considerar que QV seria um termo cuja definição permanece em construção e, na ausência de 

uma definição universalmente aceita, o que se tem é uma familiaridade com a expressão 

qualidade de vida que possibilita uma compreensão intuitiva do que o termo significa (CRUZ, 

2010). 

Ao tratar de qualidade de vida, são encontrados significados diversos, dependendo da 

área de aplicação. Para área como planejamento urbanístico, por exemplo, pode representar o 

acesso a espaços arborizados, parques etc. (FAYERS; MACHIN, 2007; CRUZ, 2010). 

Constitui um tema utilizado nas mais diversas áreas como a sociologia, a psicologia, a 

geografia, a economia, a história, a educação, a educação física, a criminologia, o transporte, 

as artes, os assuntos ambientais e comunitários, até as mais conhecidas e estudadas como a 

saúde e os estudos sobre a qualidade de vida no trabalho. 
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Considerando a relação qualidade de vida e consumo alimentar feminino, foram 

encontrados em bases internacionais os trabalhos de Kilbourne, Mcdonagh (1997), Harris 

(1983), Mahana (2013) e Polomano (1995). 

Santana (2003) e Rolim (2005) lembram que a qualidade de vida do indivíduo é um 

dos elementos que influenciam no autoconceito. Na presente pesquisa, o tema foi trabalho 

sob a ótica da vaidade, visto que no contexto da sociedade contemporânea, do espetáculo, 

regida pela sedução estética, pelas experiências sensoriais e pela lógica da moda, a vaidade 

torna-se dominante no modo de vida  (LIPOVETSKY, 2004; ABDALA, 2008). Para 

Maffesoli (2004), as importantes mudanças de valores que aconteceram nas sociedades, no 

final do século passado, obrigam a algumas considerações: o homo politicus ou o homo 

economicus vai cada vez mais dar lugar, tanto para o melhor quanto para o pior, ao homo 

estheticus e estaria na capacidade emocional e afetiva a forma necessária, daqui por diante, 

para pensar o homo estheticus. 

O estudo do autoconceito tem sido alvo de interesse de psicólogos nas mais diversas 

áreas de atuação. Para Rodrigues, Assmar e Jablonski (1999), tal interesse, particularmente 

na psicologia social, justifica-se pelo fato do autoconceito ser formado, sobretudo, por meio 

da comparação com outras pessoas e ser de extrema relevância em uma variedade de 

situações sociais. Byrne (2002) destaca que tal atenção também se deve ao fato deste ser 

fundamental em muitas situações educacionais e psicológicas, na medida que é considerado 

uma variável que influencia resultados relacionados ao desempenho acadêmico e 

competências sociais. 

O perfil da amostra coletada junto às 210 mulheres para análise foi separado em 

características demográficas e socioeconômicas. Demograficamente, tem-se que 40% das 

mulheres são solteiras, relativamente jovens. Entre 18 a 24, 27%, e 30 a 39, 25%. O grau de 

instrução predominante foi o Ensino Médio completo/Superior incompleto com 55%. 42% 

têm até dois filhos. 52% se casaram/juntaram pelo menos uma vez. 66% têm um parceiro fixo 

e 73% são naturais da capital de São Paulo. 

Para as socioeconômicas obtidas, de modo geral, tem-se que as mulheres da classe C 

cuidam da casa: 37% são donas de casa, 54% não trabalham. Em relação a sua moradia, 74% 

tÊm casa própria, financeiramente 52% declaram renda entre 1 até 3 salários mínimos, 85% 

não têm crediários e 47% nunca tiveram seu nome incluído no Serasa, mas a soma do sim e 

do sim emprestou o nome supera o não em 6%. 
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Quanto aos principais resultados, estes foram estruturados seguindo os objetivos 

específicos que iniciam com os dados e análise sobre a posse de celular em quase a totalidade 

dos entrevistados: 92%, possuem celular, já entre as faixas etárias o maior percentual, de 

27%, encontra-se entre as jovens de 18 a 24 anos, percentual este que corresponde a mais que 

o dobro do obtido da faixa de 50 a 60, 11%. Quanto ao tipo de plano, 90% utiliza o pré-pago. 

Ao verificar se o tipo de ocupação atual influencia o comportamento das mulheres da classe 

C, vê-se que entre o tipo pré-pago, que nos itens anteriores mantinha um percentual acima de 

80% cai para 70%, e que nas profissões profissional liberal/autônoma e 

aposentadas/pensionista a taxa de pós-pago é de 24% e 25% respectivamente, valor antes não 

atingidos. No contexto de relacionar o uso ou posse de celular com a vida dos entrevistados, 

foi indagado se houve melhorias, e o que se obteve foi que para mais da metade, 51%, não 

piorou nem melhorou, e para apenas 1% piorou. 

Sobre a tecnologia, a posse de computadores pelas mulheres da classe C alcança 56% 

para aquelas que possuem computador em casa. O grau de instrução confirma o esperado, ou 

seja, quanto mais instruído maior o acesso à tecnologia. Para Fundamental I incompleto, 

100% não têm computador e para o Superior completo a grande maioria, 80%, têm 

computador. Em relação à renda, também confirmou-se o esperado: quanto maior a renda 

maior são os recursos para aquisição de tecnologia. Entre 6 até 10 salários mínimos o 

percentual é de 100% para a posse. Quanto a ocupação atual em relação à posse, tem-se que 

100% das empresarias não possuem. O segundo maior valor, 60%, pertence às trabalhadoras 

da indústria e em terceiro vêm as profissionais liberais autônomas com 55%. Os maiores 

valores para posse são das mulheres que não exercem nenhuma atividade, com 100%. Em 

segundo lugar trabalham como funcionárias públicas, 86%, e em terceiro, com 81%, as 

estudantes. 

Sobre o acesso à internet, a primeira pergunta feita para se verificar o acesso e uso 

foi: na sua casa tem internet?, para a qual 61% da amostra respondeu que sim. Na sequência 

do questionamento, sobre o uso e aceso à internet, buscou-se saber qual o tempo médio que 

as mulheres passam navegando para o qual se obteve a seguinte distribuição: o não usa e o 

mais de 5 horas apresentam os maiores percentual, de 30% e 26% respectivamente. Para 

compreender melhor essa distribuição, analisaram-se os cruzamentos do tempo médio diário 

de navegação com as características demográficas e socioeconômicas. Assim, por faixa 

etária, tem-se que nas faixas mais novas de 18 a 24 e 24 a 29 anos o tempo de acesso dura 

mais que 5 horas, entretanto, enquanto aumenta a idade, também aumenta o percentual de 
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não usa internet. Já por grau de instrução, para as que têm apenas o Fundamental I 

incompleto dividem-se em: 50% não usa internet e 50% usa até uma hora. Para as com 

Fundamental I completo, 52% não usam. As com Ensino Fundamental II baixam este 

percentual para 37% e 28%, navegam mais de 5 horas. Das com Ensino Médio completo 

30% navegam mais de 5h e as com Superior completo dividem-se em 20% não usam e 20% 

usam tanto de 1 a 2 horas quanto mais de 5 horas. O maior percentual, 40% deste grupo, fica 

para o tempo de 2 a 5 horas. Os dados sobre o estado civil, evidenciam que as viúvas, em sua 

grande maioria, 63%, não navegação na internet, lembrando que 63% delas não possuem 

computador, apesar de 63% terem internet em casa. As que mais navegam são as solteiras, 

39% ficam na internet por mais de 5 horas. 29% das divorciadas usam até uma hora e 29% 

também usam por mais de 5 horas 28% das casadas não usam e 30% usam até uma hora. 

Quanto ao número de filhos, os dados comportam-se como esperado, quanto mais filhos 

menos tempo, assim, em mais de 5 horas, 47% não têm nenhum filho; para aquelas com até 

2, cai para 19%; as com mais de 2 até 5 reduzem ainda mais o percentual, chegando a 18% e 

com mais de 5 filhos chegam 0%. 

O tempo médio de navegação, segundo a ocupação atual, apresenta a seguinte 

distribuição: as empresárias, na sua totalidade, não usam a internet; as trabalhadoras na 

indústria, 40%, ficam mais de 5 horas navegando; as prestadoras de serviço dividem-se em: 

28% não usa e 33% ficam mais de 5 horas. Quase a metade das funcionárias públicas 

navegam em média de 1 a 2 horas, a metade das profissionais liberais/autônomas não 

navegam, as donas de casa dividem-se em: 38% não navegam e 22% até 1 hora. As 

aposentadas/pensionistas dividem-se em: 40% não usam e 40% de 2 a 5 horas. As 

desempregadas apresentam o maior percentual de uso 71% navegam mais de 5 horas. As 

estudantes ficam em segundo com 63% navegando mais de 5 horas, as que não exercem 

nenhuma atividade também apresentam sua totalidade para o não usam a internet. 

Sobre o uso da internet, os maiores percentuais foram para bate-papo/chat com 24%, 

e-mails com 13%, notícias com 10%, pesquisa de preço com 9%, pesquisa educativa com 8%, 

jogos com 7% e as compras em... tiveram  apenas 4%. Cabe observar que a pesquisa de preço 

é mais utilizada que a compra em si. Indagadas onde acessam internet, verifica-se que os 

maiores percentuais referem-se a em casa, 26%; no celular em qualquer lugar, 18%; na casa 

de amigos/parentes, 13%; e em lugar público gratuito, 12%. 

Para as atitudes com relação à internet, os percentuais mais elevados para concordo 

foram Aceito novas ideias com facilidade, 63%, Gosto de provar o produto antes de decidir 

pelas compras pessoais, 71%, Sempre me mantenho dentro dos limites de minha lista de 



 270 

compras, 70%, Queria ter mais tempo para mim, 80%, Compraria mais se considerasse a 

internet segura, 63%, Sinto meus dias passarem mais rapidamente do que antigamente, 82%. 

Os percentuais mais elevados que ocorreram para discordo foram Acho importante 

fazer compras sem sair de casa, 60%, Gosto de correr riscos, 74%, Gosto de fazer compras 

por impulso, 70%, Prefiro falar com meus amigos/família/colegas de trabalho por 

computador a falar pessoalmente, 61%, Gosto muito de jogar no computador, 65%, Sinto 

segurança ao fornecer informações pessoais e financeiras pela internet, 73%, Sinto-me 

dependente das redes sociais, 61%. 

Com relação ao grau de conhecimento de uso da internet foi elaborada uma escala 

que vai de não tenho conhecimento no uso que equivale ao 1 de uma escala ordinal, depois 

passa a utilizar os números propriamente ditos 2, 3 e 4 como níveis de conhecimento para se 

chegar ao 5, que seria o domínio o uso de internet, em que quase a metade, 43%, declararam 

que dominam o uso da internet, 39% declaram que têm um domínio médio no uso da 

internet, e 18% declaram que não têm domínio ou ele é bem pequeno. 

A rede social mais acessada pela amostra foi o Facebook com um acesso diário de 

57%, já para a posse de um perfil nas redes, o Linkedin foi o que quase a totalidade, 95%, 

declarou não possuir perfil, fato esse que pode ser explicado em face dessa rede ser voltada 

prioritariamente para o ambiente de trabalho e, como quase a maioria não trabalha, justifica-

se a baixa adesão. 

Dentre motivos para a utilização das redes sociais, em que se pode notar que os 

percentuais mais altos não ultrapassam 20%, os mais indicados foram interagir com 

amigos/família com 18%, para fazer amizades com 12%, empatados com 11,% têm-se para se 

manter informado, indicação de amigos e por curiosidade, todos voltados para o lado 

social/pessoal das redes. O que também se pode observar com os dados apresentados é que 

para esse segmento mulheres da classe C, as possibilidades que as redes sociais oferecem em 

relação ao mundo profissional ainda não foram descobertos ou incorporados, à vista que em 

os motivos que se referem a esse mundo obtiveram percentuais pouco expressivos como fazer 

negócios com 2%, contatos profissionais com 3% e participar de fóruns com apenas 1%. 

Sobre os resultados quanto a permanência em horas diárias nas redes sociais, o que se 

observa é que houve uma dispersão regular para todas os faixas e os percentuais são muito 

próximos, ou seja, até 1h com  27%, de 1 a 2 com 25%, caindo um pouco mas não saindo dos 

20%, tem-se de 2 a 5 horas com 20% e, por fim, com o maior percentual, mais de 5h, com 

28%, gerando uma média ponderada de 2,5 h.  
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Sobre a adoção de tecnologias, tem-se que as mulheres da classe C, assumem atitudes 

conservadoras/tradicionais como no caso discordância de Normalmente costumo comprar 

lançamentos em aparelhos eletrônicos, 51%, ou ao concordarem com Quando um novo 

aparelho eletrônico é lançado espero algum tempo para poder comprá-lo mais barato, 77%, e 

Os computadores vieram para ajudar a melhorar minha vida, 64%, Em geral sinto 

dificuldades em lidar com as inovações tecnológicas que tem ao meu redor, 51%, e de 

proteção ao concordaram com as frases Computadores são perigosos..., 55%, Tenho muito 

medo de que os avanços da tecnologia passem a controlar minha vida, 53%, de quando 

compro.... que tenha uma boa assistência técnica..., 89%. 

 Sobre os hábitos de mídia, iniciou-se pelos programas de TV mais assistidos em que 

as novelas/minisséries durante a semana obtiveram um percentual de 22%, e os noticiários 

20%. Os demais programas aumentam sua audiência nos finais de semana com destaque para 

os filmes e seriados, 17%, e os programas de humorismo, 12%. Já posse da TV por 

assinatura, junto à amostra pesquisada, ultrapassou a metade, 51%. Pode-se argumentar que 

esse percentual seja por causa da entrada das teles no mercado de TV por assinatura iniciando 

uma guerra de preços de TV a cabo e internet no Brasil. Desde janeiro de 2007, depois da 

aquisição da TVA pela Telefônica, as duas empresas iniciaram uma promoção agressiva que 

marca a primeira experiência comercial conjunta, seguida pelas outras operadoras. Por faixa 

etária, quanto maior a idade da faixa menor o percentual de posse: 61% para de 18 a 24 anos 

e 44% para de 50 a 50 anos. Em relação ao grau de instrução, a posse atinge quase metade de 

todos os graus. Quanto a posse pelo estado civil, tem-se que as solteiras são as com o maior 

percentual que é de 60%. Em contrapartida, as viúvas são as que têm o menor percentual, 

com apenas 25%. A posse, segundo número de filhos, apresenta as mulheres que tiveram de 

2 até cinco, com o menor percentual de posse de, 36%. Pode-se segundo os dados, verificar 

que a renda deste segmento é a mais baixa apresentada, sendo que 24% das respondentes têm 

renda declarada de até um salário mínimo. 

Segundo os dados apurados, os programas de rádio mais ouvidos são as música 

popular/sucessos com 36%, os programas religiosos e variedades com 16% e em terceiro os 

programas sertanejos com 13%. Em relação a pergunta em que período costuma ouvir rádio, a 

predominância ficou para o dia com 99% da amostra e apenas 1% ouvindo rádio à noite. 

Separando em manhã, tarde e noite, tem-se que 63% ouvem programas de rádio pela manhã, o 

que se explica lembrando da tradição recorrente entre as classes trabalhadoras de os 

programas de rádio matinais serem uma forma de saber as horas, o transito, as greves, enfim 

para atualização. 
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Sobre as atitudes com relação a veículos e à propaganda, os percentuais obtidos sobre 

a concordância em relação as frases sobre os veículos TV, rádio e jornal, verifica-se que a 

TV e o rádios são vistos como companheiro e fonte de informação: A televisão me faz sentir 

menos sozinho, 73%, O rádio é um grande companheiro para mim, 58%, As notícias de rádio 

me deixam muito bem informado sobre tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, 

74%. Entretanto, o jornal ainda é um meio de se obter informação respeitável como se pode 

ver em Pessoas que não costumam ler jornal ou revista ficam desatualizadas muito depressa, 

63%, Os noticiários de televisão evitam que a gente tenha que ler jornal, 66%, Eu só leio 

jornal porque sinto que eu preciso estar atualizado, 48%. Quanto às atitudes em relação à 

propaganda, os dados mostram desconfiança, descrédito das propagandas mesmo quando 

apresentadas por atores ou personagem famosos: A propaganda da TV, na maioria das vezes, 

trata a gente como idiotas, 59%, De maneira geral a propaganda é perigosa, pois vende 

mentiras, 61%,  Confio nos comerciais para decidir o que comprar, 36%, Em geral, tenho 

dificuldades em entender o que querem dizer as propagandas de TV, 34%, Quando atores ou 

pessoas famosas aparecem anunciando um produto, eu me sinto mais seguro para comprá-lo, 

33%. 

Em relação às atitudes para economizar economia de água e luz, as quatro frases 

propostas obtiveram percentuais elevados demonstrando uma atitude bem favorável à 

sustentabilidade. Sobre o meio ambiente, vê-se que já há uma percepção da importância das 

ações individuais e da população para que haja a preservação do meio ambiente. 

Em relação a tipos de embalagens consumidas, os percentuais indicam que há uma 

certa consciência de que é importante a atitude de se utilizar embalagens que não 

prejudiquem ou agridam o meio ambiente. Sobre os alimentos orgânicos, evidencia-se que 

ainda não é um tema muito conhecido: 60% não tem muito conhecimento.  

Em relação ao consumo consciente tem-se que as ações Deixo de comprar um 

produto para punir o fabricante, 49%, e Já recorri a órgãos de defesa do consumidor, 40%, 

são as únicas a não terem percentuais que ultrapassem a casa dos 50%, isso talvez por serem 

ações que exijam um maior desgaste e envolvimento em questões legais.  

Sobre a reciclagem de lixo as duas frases propostas obtiveram um elevado percentual 

68 e 76% de concordância com a importância de se reciclar. 

Sobre o consumo alimentar, a primeira questão feita foi sobre o número de refeições 

diárias e se as refeições eram realizadas no mesmo horário. O maior percentual é encontrado 
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em 3 refeições diárias, 38%, entretanto 30% fazem 4 refeições diárias. Quanto ao horário, 

tem-se que apenas 30% realizam as refeições no mesmo horário, lembrando que a maioria da 

amostra são donas de casa. Quem prepara, 90% das vezes, é a mulher, o marido apenas 1% e 

outros familiares chegam a 9%. Para quem decide o que vai ser preparado, a responsabilidade 

é da mulher com 86%. Verificou-se, também, se quem prepara normalmente decide o que vai 

preparar e cabe destacar que é a mulher, 95%, que decide, mas em 5% das vezes aceita a 

participação dos filhos e do marido e de até outros familiares, situação que só elas têm, pois 

os demais 100% ao preparar decidem.  

Quando ao local das refeições obteve-se o seguinte resultado: 39% das mulheres não 

tem o costume de comer fora, 32% usam restaurantes de rua e 15% vão a casa de 

amigos/colegas/parentes, faz-se notar que mais da metade das mulheres, 54%, se se somar os 

que não costumam... com os que comem em casas de amigos... não costumam ir a locais 

comerciais para se alimentar. Quanto ao número de refeições, quase a totalidade, 90%, fazem 

de 1 a 2 refeições fora de casa na semana. 

Sobre o consumo de alimentos em que o costume do brasileiro de comer arroz e feijão 

todos os dias confirma-se, o consumo diário dos dois supera os 90%, em seguida vem a carne 

com 78%, legumes com 65%, verduras fresca com 60%, o consumo de massas também 

remete ao tradicional, à macarronada do domingo, com quase 50% comendo massa 

semanalmente e 24% comendo raramente. Já a ingestão de frituras e doces, alimentos mais 

calóricos e menos saudáveis para o consumo diário teve seu percentual em pouco acima de 

30% e também apresentou os percentuais de 22 e 24% para raramente. Os assados tiveram 

seu maior percentual para semanalmente 35% e 28% para raramente. O peixe também 

apresentou maior percentual para o semanal 30% e o maior percentual entre os alimentos 

para raramente, 41%, e, por fim, o ovo que no semanal teve seu maior percentual de 40%, 

mas muito próximo do diária que ficou com 39%.  

Sobre o questionamento Com qual frequência a Sra. costuma consumir alimentos com 

uma dieta balanceada?, o maior percentual foi para o nunca com 30%, o raramente teve o 

segundo valor mais alto, 25%, e ainda o diariamente com 23% das respostas. Somando-se o 

raramente e o nunca, situações muito próximas, mais da metade, 55%, não costumam 

consumir alimentos com uma dieta balanceada.  

Sobre a pergunta em relação à saúde e alimentação os percentuais mais altos são as 

verduras, legumes, frutas frescas e secas e sucos, 28%, 21% para os nutrientes básicos, 15% 

para um grupo que consome apenas o suficiente para não ter fome, e com 10% ou mesmo, 
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alimentos com efeito laxativo, produtos para melhorar a aparência, suplementos vitamínicos 

e alimentos orgânicos ou sem agrotóxico, fato que indica uma dieta ainda baseada nos 

moldes mais tradicionais. Sobre o hábito de consumir alimentos com maior teor de gordura, 

as que têm esse hábito perfazem o total de 65% das respondentes. 

Sobre as atitudes em relação ao consumo de alimentos, as frases com percentual 

acima de 80% para o concordo foram No meu final de semana costumo comer comidas 

gostosas com 87%, Quando como me concentro no sabor da comida com 85%. Com 

percentual acima de 60%, Frequentemente tenho vontade de comer doces, chocolate, sorvete, 

69%, Eu me recompenso comprando algo bem gostoso para comer, 63%, Como meus 

alimentos em pequenos pedaços, 63%, e Sou muito preocupada sobre quanto os alimentos 

são saudáveis, 60%. Com um percentual acima de 50%, tem-se Não evito nenhum alimento, 

mesmo os que podem aumentar meu colesterol, 50%, Em minha opinião o uso de produtos 

light melhora a saúde, 50%, É importante para mim que a dieta seja pobre em gordura, 52%, 

Penso em queimar calorias a mais quando me exercito, 53%, Acredito que alimentos light 

mantem o corpo em forma, 53%, Gostaria de comer apenas legumes, verdura e frutas 

orgânicos, 54%, Demoro mais tempo para fazer minhas refeições do que outras pessoas, 

55%, Demonstro autocontrole diante dos alimentos 55%, Fico apavorada com a ideia de estar 

engordando, 59%. As frases Preocupo-me em ser mais magra, Presto atenção na quantidade e 

calorias dos alimentos que consumo, Gosto de experimentar novos alimentos ricos em 

calorias, Não acredito que alimentos light sejam mais saudáveis do que os convencionais, 

Não como alimentos processados porque não sei o que eles contem obtiveram percentuais 

para concordo e discordo próximos, em torno dos 40%, aproximadamente, criando um grupo 

com atitudes com pouca expressão.  

Com 80% para discordo tem-se Gosto de sentir meu estomago vazio, e com 

percentual acima de 70% tem-se Evito comer quando estou com fome, 76%, Costumo comer 

alimentos dietéticos, 75%, As pessoas me acham muito magra, 72%, Faço regimes para 

emagrecer, 70%, Com percentuais acima de 60%, Evito particularmente os alimentos ricos 

em carboidratos (ex.: pão, arroz, batatas), 69%, Sinto-me extremamente culpada depois de 

comer, 65%, Sinto que os outros gostariam que eu comesse mais, 63%, Alimento saudável 

não faz diferença para mim, 61%, Passo muito tempo pensando em comer, 61%, Sinto que os 

outros me pressionam para comer, 60%, e, por fim, para acima de 50% tem-se Continuar a 

comer em exagero faz com eu sinta que não sou capaz de parar, 57%, Passo muito tempo 

pensando em comer, 56%, com 54% A aparência da comida não faz diferença para mim e 
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Evito comer alimentos que contenham açúcar e Em minha opinião alimentos aromatizados 

artificialmente não são prejudiciais à saúde, 50%. 

Sobre a qualidade de vida, as atitudes expressas com percentual acima de 80% para o 

concordo, permitem inferir que há uma percepção positiva de com as mulheres veem sua 

integração social. Os aspectos sociais, ao se relacionaram a casa ao lugar onde mora tiveram 

percentuais acima de 77% para o concordo, indicando que há uma percepção positiva destes 

aspectos. Quanto aos vizinhos a taxa é baixa para 70%, mas pode-se afirmar que a percepção 

ainda é positiva. Entretanto, quando assunto muda para a qualidade do que é oferecido pelo 

governo, as taxas indicam uma percepção de um certo descaso dos responsáveis para com 

estes aspectos. 

Quanto aos aspectos emocionais e de bem estar psicológico, segundo as taxas para o 

concordo, pode-se afirmar que há uma percepção positiva em relação a essas atitudes, até a 

de se ter um sonho, lembrando que a faixa etária de maior concentração de mulheres é a de 

18 a 24 com 27%. 

Considerando a questão referente a atividades físicas, verifica-se que a atividade 

física mais frequente, diariamente, refere-se a andar/caminhar com 43%, ou seja, menos da 

metade das respondentes. Para as atividades os percentuais mais altos são para nunca e 

raramente, que indica um baixa prática de atividades físicas entre as mulheres da classe C. 

Nas atitudes sobre as atividades físicas em que há a predominância do concordo, com 

valores acima de 70%, vê-se que há a percepção de que realizar atividades físicas é 

importante para uma vida com qualidade, mas, também, confirmou-se a aceitação dos 

chavões que se usam para não praticar como: fazer exercício  exige muito esforço, é muito 

caro, só quem tem tempo.  

Considerando que a definição de lazer é bastante controversa, para efeitos desta 

análise considerou-se lazer como atividades que uma pessoa participa de livre vontade 

durante seu tempo livre. As diversas atividades de lazer foram agrupadas em cinco grupos. 

Dentre os grupos, o lazer com uso de mídia foi o que obteve os maiores percentuais com 93% 

para assistir TV e 85% para usar celular/smartphone. O segundo grupo de atividades, as 

socioculturais, apesar de ter muitas atividades, apenas uma atingiu um alto percentual, 83% 

para conversar/bater papo.  No terceiro grupo, as atividades religiosas o orar obteve 70%. 

Uma análise dos dados indica que todas as atividades com maior percentual são atividades 

em que o gasto é muito baixo ou já está incluso nos gastos mensais, como no caso do celular 

e da TV. 
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Sobre a saúde, 40% a autoclassifica como boa e 33% como ótima. Somando-se as 

duas, visto que representam que 73% da amostra, pode-se afirmar que esse grupo se percebe 

saudável. 

Para a utilização dos serviço de saúde, tem-se o maior percentual, 39%, para prefiro 

procurar serviços médicos apenas quando adoeço, e o segundo maior, 28%, para faz 

consultas de rotina mais de duas vezes por ano. Dividindo a amostra em dois grupos, as que 

fazem prevenção e as que não fazem, chega-se a mais de 60%. Ao se somar todos percebe-se 

que a maioria do grupo faz consultas preventivas. Para a utilização dos locais de serviços de 

saúde, mais de 80% das mulheres utilizam os postos de saúde e hospitais públicos. 

Sobre o uso dos recursos dos serviços de saúde, questionou-se se possuíam algum tipo 

de plano de saúde mesmo que não seja titular, em que se percebeu que 80% não possuem. 

Das que possuem, 15% só podem usar a rede credenciada da operadora e 1% possuem seguro 

saúde. Para o plano de assistência ao Servidor Público, o percentual é de 0,5% e 4% têm 

plano odontológico.  Em relação a procura por serviços, nos dados obtidos observa-se que o 

não procurei serviço de saúde tem o maior percentual, 41%, e é seguido de perto pelo 

procurou ... para exames de rotina e prevenção, 38%, e apenas 16% procuraram por doença. 

Na escala de atitude sobre a saúde, o percentual para concordo mais baixo de 65% foi 

para vou regularmente ao médico especialista, dado que se confirma quando observam-se as 

outras tabelas. Para as demais atitudes, o alto grau de concordância reflete a preocupação 

com a manutenção de sua saúde e também está em concordância com outros dados até agora 

apresentados. 

Com relação a autoclassificação do seu peso, mais da metade da amostra, 51%, 

declarou ter o peso normal, e aproximadamente um terço, 32%, das entrevistadas classificou 

seu peso como acima da média.  

Na escala de atitudes em relação a preocupação com o próprio peso, os percentuais 

para o concordo mais altos se referem a Outras pessoas parecem mais preocupadas com o 

peso do que eu, 74%. Nos percentuais abaixo de 60% aparecem as seguintes assertivas: Estou 

sempre a procura de informações sobre como controlar o peso, 56%, Meu peso é uma 

preocupação que eu tenho na minha vida, 54%, Preocupo-me com o peso mais do que a 

maioria das pessoas se preocupa, 52%. Com percentuais acima de 46% para o discordo tem-

se Nunca me preocupo com meu peso, 55%, e Estou sempre acima do meu peso ideal, 47%. 
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Para a escala de atitudes sobre a obesidade, os maiores percentuais, 87% e 85% 

respectivamente, são para No meu final de semana costumo comer comidas gostosas e 

Quando como me concentro no sabor da comida, portanto, percebe-se que ambas apresentam 

um certo ênfase no prazer de comer. O grau de concordância em relação às duas primeira 

caiu para a casa dos 60% para a terceira colocada: Frequentemente tenho vontade de comer 

doces, chocolate, sorvete, com 69%. A porcentagem cai para 63% nas frases Eu me 

recompenso comprando algo bem gostoso para comer e Como meus alimentos em pequenos 

pedaços, e para 60 e 59% em Sou muito preocupada sobre quanto os alimentos são saudáveis 

e Fico apavorada com a ideia de estar engordando. Para 55 e 54%, respectivamente, em 

Demonstro autocontrole diante dos alimentos, Preocupo-me com a ideia de haver gordura no 

meu corpo e Gostaria de comer apenas legumes, verdura e frutas orgânicos. Com pouco mais 

de 50% tem-se Penso em queimar calorias a mais quando me exercito, Acredito que ingestão 

de alimentos light mantem o nível de colesterol sob controle, Acredito que alimentos light 

mantem o corpo em forma, Demoro mais tempo para fazer minhas  refeições do que outras 

pessoas.  

Na escala de atitudes sobre o autoconceito, cabe notar que para as 10 primeiras 

assertivas sobre as atitudes em relação ao trabalho, houve uma abstenção de mais de 50% da 

respondentes, Uma explicação que pode ser apresentada é que pelos dados apontados tem-se 

que mais da metade, 54%, das mulheres responderam que não trabalha. Vê-se que as 

assertivas que obtiveram um percentual alto para concordo, acima de 80%, foram Comprar 

coisas me dá muito prazer, 81%, Procuro manter minha vida o mais simples possível, 83%, 

Normalmente só compro as coisas que preciso, 85%, Frequentemente me sinto confiante com 

relação a minhas habilidades, 88%, A maneira como me apresento é extremamente 

importante para mim, 88%. As duas com o maior percentual, 88%, dizem respeito a atitudes 

referentes ao poder pessoal e a aparência. Com um percentual um pouco mais baixo, acima e 

inclusive de 70%, tem-se com 70% de concordância: Tenho todas as coisas que necessito 

para aproveitar a vida e Sou muito preocupada com a minha aparência. Com 71% 

Frequentemente outras pessoas pedem minha opinião antes de comprar algo, com 72% 

Incomoda-me quando não posso comprar tudo que quero, com 73% Tenho espírito 

aventureiro, com 76% Sou uma pessoa realizada e, por fim, com 79% Ficaria mais feliz se 

tivesse mais dinheiro para comprar mais coisas. Com um percentual de concordância médio, 

acima de 56%, tem-se As pessoas reparam que eu sou atraente, com 57%, com 59% Há 

poucas coisas que posso fazer para mudar minha vida e Gosto de estar em dia com a moda, 
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com 60% Se ganhasse na loteria, nunca mais trabalharia e Fico com medo ou preocupada 

quando tenho que falar em público, com 67% Gosto menos de bens materiais que outras 

pessoas que conheço e Acho meu corpo bonito e com 68% Minhas realizações são muito 

valorizadas pelos outros. Com um percentual pouco acima da média para o concordo, acima 

de 50%, tem-se com 53% Eu não seria mais feliz se tivesse coisas melhores e Acho meu 

corpo sexy. Com 56%, Minha vida seria melhor se eu tivesse coisas que não tenho e Uma das 

realizações mais importantes da vida de uma pessoa inclui suas aquisições materiais. As 

assertivas a seguir tiveram um percentual muito próximo para o concordo e o |discordo, 

gerando uma zona de indefinição sobre essas atitudes para o grupo com 42% para o concordo 

e 37% para o discordo quando Gosto de ter controle sobre pessoas e recursos; com 42% para 

o concordo e 42% para o discordo para Os outros gostariam de ser tão bem sucedidos quanto 

eu e com 43% para o concordo e 44% para o discordo para Acho que as pessoas têm inveja 

da minha boa aparência.  

As assertiva que tiveram maior percentual para o discordo foram Gosto de gastar 

dinheiro com coisas caras, 50%, Gosto de muito luxo em minha vida, 51%. Com 52%, Gosto 

de possuir  coisas que impressionam as pessoas e Me preocupo com o que as pessoas pensam 

de mim. Ganho mais do que meus amigos surge com 58%, assim como Obter mais sucesso 

que meus amigos(as) é importante para mim e Admiro pessoas que possuem casas, carros e 

roupas caras. Gastar muito dinheiro está entre as coisas mais importantes da vida registrou 

60% e, com 61%, Não quero responsabilidades. Prefiro que me digam o que fazer. 

Os clusters encontrados reforçam a ideia de que o segmento baixa renda é 

heterogêneo e, portanto, não pode ser tratado de forma homogênea. 

Uma relação que pode ser percebida entre as atitudes sobre o consumo alimentar, 

sustentabilidade e qualidade de vida ocorre em virtude das variáveis renda e idade, visto que 

o grau de instrução é praticamente o mesmo para a maioria das entrevistas. Conforme o 

cluster a idade e a renda influenciam nas ações das pesquisadas. 
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