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RESUMO 

Esta dissertação faz uma avaliação da contribuição das bases de 

segmentação sócio-demográfica e psicográfica, esta última obtida por meio do 

procedimento Value and Life Styles-2 (VALS-2), na previsão da propensão dos 

consumidores a migrar da televisão analógica convencional para a televisão digital. 

Para tanto, foi realizada uma pesquisa quantitativa com abordagem descritiva 

conclusiva do tipo survey, a partir de uma amostra de 121 sujeitos pertencentes à 

população de estudantes e professores de cursos de graduação em administração e 

comunicação de duas instituições de ensino da cidade do Rio de Janeiro. Como 

instrumento de mensuração foi adotado um questionário com perguntas fechadas, 

dividido em duas secções, uma contendo as questões necessárias para a 

classificação psicográfica primária e secundária do sujeito segundo procedimento 

estabelecido pelo VALS-2, outra contendo as questões utilizadas na segmentação 

sócio-demográfica, além de outras identificadoras de hábitos, usos e atitude. Como 

critério de discriminação entre dois grupos – dos sujeitos propensos a migrar para a 

TV digital e dos ainda não propensos – foi adotada a regressão logística com 

método de especificação tipo stepwise e estimação dos parâmetros por razão da 

verossimilhança.  Dentre as variáveis preditoras analisadas, três delas 

demonstraram ser relevantes na contribuição da explicação da variável-resposta no 

modelo final - estilo de vida no primeiro nível, faixa etária e faixa de renda familiar. 

Para fins de validação, a amostra foi dividida em outras duas, a primeira contendo 82 

sujeitos foi utilizada na estimação do modelo de regressão logística e, a segunda 

contendo 39 sujeitos, foi fundamental na confirmação dos resultados e testes 

obtidos. 



Ao final, concluiu-se que as três variáveis preditoras apresentaram 

contribuição importante na discriminação entre os sujeitos com propensão favorável 

e os com propensão desfavorável a migrar para a TV digital. Para a amostra 

utilizada na estimação do modelo, o nível de acertos atingiu 84,1%, por outro lado, 

para a amostra selecionada para validação do modelo a percentagem de acertos 

atingiu 79,5%. A pesquisa concluiu sobre a importância em utilizar as bases de 

segmentação sócio-demográfica e psicográfica de maneira associada, com vistas a 

prospectar sobre a caracterização da propensão dos consumidores em manifestar 

intenção de migrar de produtos ou serviços tradicionais para os inovadores.    

 

PALAVRAS-CHAVE: Migração; TV Digital; VALS-2; Segmentação Psicográfica; 

Segmentação Sócio-Demográfica; Estilos de Vida. 



ABSTRACT 

This dissertation makes an evaluation of the contribution of the social-

demographic and psychographic segmentation bases – this last one obtained 

through the Value and Life Styles-2 (VALS-2) procedure – on the prevision of the 

consumers` tendency to migrate from the conventional analogical TV to the Digital 

TV.  For this purpose a quantitative research with a conclusive descriptive approach 

was carried out. It was a survey about a sample of 121 people belonging to the 

students and professors population of the administration and communication 

graduate course of two educational institutions in Rio de Janeiro City. A 

questionnaire composed of closed questions was adopted as an instrument of 

mensuration. It is divided into two sections. One section contains the necessary 

questions to the person primary and secondary psychographic classification 

according to procedure established by VALS-2. The other section contains the 

questions that were used in the social-demographic segmentation besides other 

questions identifying habits, uses and attitudes.  

As discrimination criteria between two groups – the people tending to migrate 

to the Digital TV and the ones not tending – the binary logistic regression was 

adopted with a specification method using the stepwise technique and the likelihood 

parameter estimation.  

 Among the analyzed predictor variables, three were judge as being relevant 

to the contribution of the variable-answer explanation in the final model – lifestyle in 

the first level, age and household income. In order to validate it, the sample was 

divided into two other. The first sample contained 82 people and it was used in the 

binary logistic regression model estimation. The second sample was composed of 39 

people and it was important to the results and tests confirmation. In the end, it was 



concluded that these three predictor variables were very important to the 

discrimination among the people with favorable and unfavorable tendency to migrate 

to the Digital TV. The rightness rate in the sample used on the model estimation was 

84, 1%. On the other hand, the percentage of rightness in the sample selected to the 

model validation was 79, 5%. The research concluded about the importance of the 

social-demographic and psychographic segmentation bases utilization in an 

associated way in order to prospect about the characterization of the consumers’ 

tendency to show their intention of migrating from traditional products or services to 

the innovative ones.  

 

KEY-WORDS: migration, Digital TV, VALS-2, psychographic segmentation, social-

demographic segmentation, Lifestyles. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Atualmente a televisão chega até os telespectadores de duas formas: a 

televisão aberta e a televisão fechada. 

A televisão aberta se caracteriza pela programação transmitida 

prioritariamente pelo ar de forma gratuita. Qualquer aparelho de televisão, desde 

que devidamente instalado, pode acessar a programação transmitida pelas 

emissoras de televisão aberta. A televisão aberta no País é composta, 

principalmente, por cinco emissoras de capital privado - Globo, Rede TV, SBT, 

Bandeirantes Record e TVE (de propriedade do governo). 

A televisão fechada, também chamada de TV por assinatura, possui sua 

transmissão limitada a assinantes que pagam pelo serviço de transmissão. No Brasil 

existem inúmeras operadoras de TV fechada, porém podemos destacar os serviços 

de duas empresas: a Direct TV e a NET, que vêm disponibilizando para seus 

assinantes a possibilidade de migrar para a TV Digital. Tal fato se deve à utilização 

do sistema de transmissão DTH (Direct to Home). A vantagem deste sistema é a 

necessidade de uma antena parabólica de pequenas dimensões e de fácil 

manipulação e instalação, além de potência e freqüência superiores. O sistema 

permite um aumento significativo na quantidade de canais e uma excelente melhoria 

de qualidade de transmissão, devido à qualidade digital. O DTH permite o uso do 

sistema pay-per-view na transmissão da TV aberta, para vender eventos especiais e 

filmes recém lançados. Este sistema surgiu simultaneamente às tecnologias de 

compressão digital, que permitem acessar um número muito maior de canais. Isso 

dá ao programador a possibilidade de colocar mais canais por custos operacionais 

não muito maiores. 
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A transmissão via DTH inaugura uma nova fase da tecnologia do 

entretenimento doméstico: a era digital e interativa. Possibilita ao usuário interagir 

com a televisão e acessar, por meio do controle remoto, um guia de programação 

com filmes inéditos, lançamentos e eventos especiais como shows e concertos. 

Sendo um produto da tecnologia, a televisão está sujeita aos avanços da 

ciência e da modernidade bem como à concorrência dos outros meios de 

comunicação. No que tange a tecnologia, seguramente a Internet é o meio que mais 

ameaça a supremacia da televisão, uma vez que reúne as características que lhe 

dão vantagem sobre os demais meios – a imagem e o som – bem como permite 

uma relação de comunicação direta com a audiência. Embora a Internet no Brasil 

ainda necessite evoluir para tornar-se um meio popular, barato e presente nos 

domicílios brasileiros, podemos afirmar que pode ser uma questão de tempo até que 

ela sobrepuje a televisão. Desta forma, tornou-se necessária uma evolução que lhe 

permitisse não mais apenas transmitir informações, mas recebê-las também. 

Segundo Hoineff (2001, p.15): 

A velha televisão morreu e uma nova televisão acaba de 
nascer. Os responsáveis pela morte de uma e pelo nascimento 
de outra são os mesmos: a revolução nas tecnologias de 
distribuição de sinais e o desenvolvimento dos processos de 
digitalização. 
 

O surgimento da TV Digital deve-se à tecnologia, mas também à 

necessidade de sobreviver ao desenvolvimento dos demais meios de comunicação. 

Conceitos como interação, portabilidade e mobilidade passaram a fazer parte do 

vocabulário e do interesse dos telespectadores e, desta forma, é natural que fossem 

assimilados pela nova televisão. 

A TV Digital permitirá ao telespectador a possibilidade de interagir com o 

conteúdo apresentado no aparelho de televisão, facultando ao seu critério  

interromper a transmissão em busca de mais informações, tais como preço e 
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modelos do relógio usado por determinado ator em uma novela, e até mesmo 

efetuar a compra em tempo real. Assim, a publicidade ou uma ação de in script 

advertising – que se refere à publicidade inserida no roteiro da produção ou do 

programa, conhecida ainda por merchandising televisivo – como as conhecemos no 

momento desta pesquisa, em perspectiva deixariam de existir. 

Outra inovação, que deve influenciar a propaganda e o marketing 

indiretamente, está vinculada aos serviços de gravação de programas. Por meio 

desta facilidade o consumidor poderá gravar a programação, indexá-la e até mesmo 

excluir os blocos de intervalos comerciais, decretando assim o fim do comercial de 

30 segundos, que hoje é a base da grande maioria das campanhas de propaganda. 

Desta forma, se faz necessário buscar outras formas de comunicação adequadas ao 

conceito da interatividade. 

Com a implantação da TV Digital, o mais importante meio de comunicação 

no Brasil parece impor o uso da interatividade e da individualização do conteúdo 

como essencial para a comunicação das empresas, pois permite que a relação entre 

anunciante e audiência ultrapasse os limites existentes. Da mesma forma, a 

televisão passa a apresentar a possibilidade da venda direta ao telespectador, sem 

a necessidade do uso de outros meios como o telefone ou a Internet para o 

fornecimento de informações complementares e concretização da venda de produtos 

ou contratação de serviços.  

Há algum tempo vêm-se discutindo a implementação da TV Digital no Brasil, 

porém tais discussões vinham se limitando à escolha de um dentre os três padrões 

de transmissão existentes no mundo. 

A escolha do padrão japonês pelo Governo Federal marca o início de uma 

nova etapa de discussões. Agora, cientes das possibilidades que o padrão escolhido 
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apresenta, os agentes devem: (i) propor novos formatos de comunicação e 

comercialização através da televisão utilizando os recursos da nova tecnologia de 

transmissão e recepção de informações; (ii) atuar na individualização do conteúdo, 

tanto para a programação como para as mensagens publicitárias; (iii) desenvolver 

um modelo nacional de T-commerce, ou seja, o comércio de produtos ou serviços 

através da televisão (television commerce). 

As grandes redes de televisão já possuem o equipamento necessário e, 

ademais, já transmitem suas programações através do sinal digital, que é convertido 

pelas emissoras locais para analógico. Tal fato se repete nas emissoras de TV por 

assinatura. As demais emissoras, segundo relatório do grupo de trabalho da 

Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – ABERT e da Sociedade 

Brasileira de Engenharia de Televisão e Telecomunicações – SET farão a 

substituição dos aparelhos de transmissão sem problemas, uma vez que a diferença 

de custo é desprezível frente as melhorias e novas possibilidades que a TV Digital 

trará. Grande parte do conteúdo da televisão é produzido pelas próprias emissoras. 

Apenas uma pequena parte, como filmes e séries, é importada ou produzida por 

outras empresas. Desta forma, podemos concluir que o segmento de produção de 

conteúdo, ou pelo menos em sua maioria, encontra-se preparado para a TV Digital. 

Os fabricantes já se encontram prontos para o emprego da tecnologia, uma 

vez que ela está disponível nos Estados Unidos, Canadá, na Europa e no Japão. O 

que pode ser comprovado pelo fato de que a maior parte dos aparelhos de televisão 

vendidos no Brasil é comercializada como “HDTV Ready” ou “HDTV Monitor”. Na 

realidade, os fabricantes aguardavam apenas a definição do padrão para ajustes 

necessários, a fim de tornar os aparelhos totalmente compatíveis com a tecnologia 

escolhida (Tela Viva, 2007). Desta forma, é necessário apenas que os 
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telespectadores se adequem a tecnologia e as características da TV Digital. O 

acesso à TV Digital será feito de duas formas: através de um novo aparelho de 

televisão adequado à tecnologia ou através de um aparelho que converterá os sinais 

digitais para analógicos – o Set-top Box – que permitirá que os televisores 

atualmente presentes nos domicílios tenham acesso à programação. Cabe ressaltar 

que no caso do uso do Set-top Box, dependendo do modelo adquirido, o 

telespectador não terá acesso a todas as possibilidades de uso da TV Digital, uma 

vez que apenas os modelos mais completos e de maior custo terão capacidade de 

interatividade e seleção da programação.  

Segundo Grönroos (2003, p.14) clientes não compram bens ou serviços, 

mas sim os benefícios que os bens e serviços lhes proporcionam. Tais benefícios 

acabam por prestar serviços e são esses serviços percebidos pelos clientes que 

criam valor para eles. Tanto o autor quanto Baker (2003, p.348) afirmam que a 

decisão para o consumo de um produto ou serviço é baseada na percepção do valor 

direto do produto ou serviço, bem como do valor agregado, que realça as 

características básicas tais como serviço e suporte. Mowen e Minor (2005, p.57) e 

Zeithaml (1988, p.2) definem valor como a comparação que os consumidores fazem 

entre a qualidade percebida e o preço percebido ao avaliar uma marca, porém, esta 

última sustenta que um dos maiores problemas referentes a pesquisas de marketing 

no que tange a mensuração do valor reside na determinação do significado dos 

conceitos percebidos pelo consumidor.  

Outro fator que afeta a percepção de valor é o sacrifício. Segundo Grönroos 

(2003, p.169) o sacrifício feito pelo cliente para consumir um produto ou serviço é 

composto por preço, conforto, ocasião, custos que podem decorrer destes e de 

outros fatores. 
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Da mesma forma que o marketing trata o lançamento de um novo produto ou 

serviço, o início desta nova fase de discussões deve necessariamente apoiar-se em 

uma análise do perfil demográfico da população e determinação do segmento 

psicográfico, suas características, hábitos e atitudes com relação à televisão e as 

novas tecnologias. Com base nestas informações poderemos traçar estratégias que 

visem atender as expectativas e necessidades, tanto da população quanto das 

empresas, seja no uso da comunicação tradicional do meio através de novos 

formatos, seja através da oferta de novos serviços como a possibilidade da 

participação na programação ou compra direta através da televisão. 

 

1.1.  DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Para esta nova fase de discussões quanto à TV Digital, se faz necessário 

descobrir o perfil do potencial usuário, levantar seu comportamento, hábitos, estilos 

de vida e perspectivas, bem como sua reação à entrada de novas tecnologias e 

como ele se relaciona com as tecnologias existentes, sendo imprescindível 

determinar a aplicabilidade de ferramentas de pesquisa de marketing desenvolvidas 

especificamente para este fim, em mercados distintos daqueles onde foram 

concebidas. Assael (2005) realizou um estudo sobre segmentação na utilização da 

internet utilizando como variáveis preditivas os perfis demográfico e psicográfico dos 

internautas. Seu trabalho concluiu com uma lista de segmentos refletindo os estilos 

de vida para estes consumidores.   

Neste ponto formula-se a questão principal deste trabalho: Quais são as 

características sócio-demográficas e psicográficas que permitem distinguir entre os 

consumidores que apresentam maior propensão a migrar para a TV digital e aqueles 

que não manifestam tal intenção? 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Geral 

Identificar as características sócio-demográficas e psicográficas que 

permitam distinguir entre os consumidores que apresentam maior propensão a 

migrar para a TV digital e aqueles que não manifestam tal intenção. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Observar as bases de segmentação para potenciais usuários da televisão 

digital, segundo tipologia alternativas; 

• Selecionar os atributos da segmentação sócio-demográfica que sejam 

julgados mais adequados para atuarem como variáveis preditoras; 

• Testar a aplicação da metodologia VALS-2 como critério de segmentação 

psicográfica para o primeiro e segundo nível; 

• Utilizar a regressão logística com estimação dos parâmetros pela razão da 

verossimilhança para previsão da propensão do usuário a migrar para a TV digital. 

 

1.3.  RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Uma grande mudança na forma como a empresa anuncia seus produtos e 

serviços, necessariamente, afetará todo o composto de marketing de uma empresa. 

Mesmo com o surgimento da Internet, até então tratada de forma diferenciada pelas 

agências e anunciantes, a publicidade e sua forma de se comunicar com o público-

alvo privilegia os meios de comunicação de massa, através dos quais a relação 

ocorre de forma não-individualizada e unilateral - o anunciante como emissor e a 

audiência como receptora. A interatividade vem assim quebrar outro paradigma, uma 

vez que o processo, até então impessoal, passa a ser prioritariamente pessoal, ou 
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seja, o receptor da mensagem será capaz de usar o meio através do qual recebeu a 

comunicação para enviar uma mensagem de volta, nas mais variadas formas. 

A discussão sobre a TV Digital no Brasil tem se limitado aos padrões de 

transmissão e modelos de implantação. Exceto por iniciativas isoladas por parte de 

técnicos, especialistas e algumas empresas, pouco se tem discutido sobre o futuro 

da publicidade na TV Digital, qual seria o perfil do usuário / telespectador e qual 

ferramenta seria mais adequada para determinar o perfil deste “teleusuário”.  

A publicidade terá que se adaptar à linguagem digital, que embute 

mudanças como a interatividade e pessoal (SNYDER-DUTCH, 2001). Não se trata, 

portanto, de mera evolução da imagem e dos serviços, mas de um novo modelo de 

marketing, uma vez que o atual está sendo desafiado (CHIMENTI E NOGUEIRA, 

2007, p.02) e, por conseguinte, de comunicação publicitária e manutenção de 

marcas. 

Com base no trabalho dos autores acima, pode-se afirmar que a maioria das 

empresas que será atingida pelas mudanças está despreparada, aguardando 

pacientemente que elas ocorram, para então determinar o que fazer, colocando-se 

em uma posição de desvantagem competitiva e à mercê das determinações de 

grandes grupos de comunicação que vêm pesquisando sobre o assunto há tempos. 

Outro aspecto relevante que deve ser abordado no futuro será o 

fornecimento de informações complementares sobre os produtos e serviços 

anunciados, bem como sua comercialização através da televisão. Este ponto 

representa a quebra de um paradigma existente na relação entre as empresas 

anunciantes e o meio de comunicação, até então mero canal de divulgação de 

mensagens. Embora em uma primeira análise seja possível afirmar que tal relação 

evoluiu com o advento e exploração da Internet, cabe confrontar as características 

dos meios e o comportamento da audiência a fim de determinar se uma comparação 
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da relação usuário-mídia-empresas anunciantes, se repete ou se dependerá da 

criação de um novo modelo, que seja adequado a uma relação construída ao longo 

de mais de cinqüenta anos, ao longo dos quais a televisão no Brasil fez parte de 

nossa cultura e convivência. 

Como contribuição científica, este trabalho busca identificar as 

características sócio-demográficas e psicográficas que permitam distinguir entre os 

consumidores que apresentam maior propensão a migrar para a TV digital e aqueles 

que não manifestam tal intenção.  

Como contribuição social, a pesquisa desenvolvida representa um esforço 

inicial para o entendimento das mudanças que a propaganda, e de forma indireta o 

marketing, irão sofrer e, após sua conclusão, divulgar uma descrição da eficiência e 

eficácia da metodologia VALS-2 neste segmento, que certamente servirá de base a 

outros estudos, pesquisas e trabalhos acadêmicos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Um dos principais objetivos da Administração de Marketing reside na busca 

do atendimento ao mercado consumidor, conforme expresso por Lambin (1998, p.4), 

que descreve o marketing como um sistema de pensamento, que se apóia em uma 

teoria das escolhas individuais, fundamentada na soberania de escolha do 

comprador. 

A cada dia cresce o reconhecimento da importância do consumidor e, como 

conseqüência, o estudo das razões que o levam a decidir pela compra do produto ou 

contratação do serviço de uma empresa, o que por fim acaba por influenciar sua 

existência. Desta forma, é evidente a necessidade de compreender e analisar o 

cliente e suas reações através dos estudos do comportamento do consumidor em 

marketing. 

A cada momento, profissionais de marketing necessitam tomar decisões 

com relação ao mercado consumidor, que podem se revelar cruciais para a 

sobrevivência da empresa ao determinar o cumprimento dos objetivos empresariais. 

Para isto, uma contínua busca pelo conhecimento do comportamento do 

consumidor, suas atitudes, hábitos, cultura e estilo de vida, torna-se condição básica 

para a elaboração de estratégias de marketing eficazes. 

A própria evolução do marketing, apoiada pelo surgimento de novas 

tecnologias, possibilita e até mesmo conduz as empresas para um marketing one-to-

one, cujo segmento de mercado é uma pessoa, um cliente (PEPPERS, 2001), onde 

o produto ou serviço busca satisfazer as necessidades e desejos do consumidor de 

forma individual, possibilitando uma completa satisfação que antes não era possível 

ser alcançada pelos conceitos de massa, segmento ou até mesmo de nicho. 
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A colaboração da tecnologia se apresenta de outras formas como o 

tratamento e disponibilização dos dados através de ferramentas computacionais de 

análise, que antes eram tratadas manualmente, bem como a digitalização de bases 

anteriores como bibliotecas, dados estatísticos e demográficos. 

 Segundo Karsaklian (2004, p.20), o estudo do comportamento do consumidor 

é uma ciência aplicada originária das ciências humanas e sociais, como a economia, 

a psicologia, a sociologia e a antropologia, tendo como objetivo compreender os 

comportamentos de consumo através de uma ótica multidisciplinar. Desta forma, o 

avanço das ciências sociais, em sinergia com os estudos de marketing, permite a 

elaboração de modelos mais detalhados e precisos, que acabam por permitir a 

previsão e o entendimento do comportamento do consumidor, reduzindo assim o 

nível de incerteza e risco nas tomadas de decisão. 

O próximo passo reside no aprimoramento das ferramentas de busca e 

análise de informações dos consumidores, bem como na compreensão por parte das 

empresas em ampliar sua percepção quanto ao consumo e sua relação com outras 

características que não somente as demográficas. Tais informações têm grande 

importância para a empresa, porém não abrangem aspectos inerentes ao ser 

humano tais como a forma como pensa e como ele se relaciona como o mundo que 

o cerca. A determinação destes aspectos aponta para a busca de informações sobre 

sua personalidade e seus valores pessoais, sua interação com outras pessoas, 

sobre seus hábitos, interesses e opiniões. 

Mowen e Minor (2003, p.3) descrevem o estudo do comportamento do 

consumidor como uma disciplina recente, embora o pensamento intelectual remonte 

ao século XIX, os primeiros manuais que relacionam comportamento e consumo 

foram escritos apenas na segunda metade do século XX, a partir da década de 60. 
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Em sua obra Sheth et al. (2001, p.29) emprega o termo “cliente” ao invés de 

“consumidor”, uma vez que este último tem sido usado para se referir apenas aos 

mercados de bens de consumo, porém cabe destacar que o fazem apenas por 

convenção, pois, como os próprios autores descrevem, ambos os termos são 

amplamente utilizados tanto na literatura quanto na prática. 

Para Engel et al. (2000, p.4) o comportamento do consumidor pode ser 

definido como as ações diretamente relacionadas em obter, consumir e dispor de 

produtos e serviços, incluindo-se todos os processos de decisão que antecedem e 

sucedem estas atividades. 

Segundo Karsaklian (2004, p.14), o consumidor tem motivações que se 

desenvolvem a partir de seu envolvimento com o mundo que habita, bem como da 

sua percepção da realidade tão diferenciada que cada indivíduo possui. Sendo 

dotado de personalidade, o consumidor acaba por desenvolver maior atração por 

determinado tipo de produto, o que acaba por explicar que para alguns, certos 

produtos são imprescindíveis, enquanto para outros eles são dispensáveis. Como 

indivíduo, o consumidor traz dentro si elementos e características que vão interagir 

com estímulos recebidos, determinando sua atitude e seu comportamento. A autora  

explica que, em função de sua renda e da posse de bens, o consumidor é inserido 

em diferentes classes econômicas. Essa diferença de poder aquisitivo implica em 

diferentes opções de compra e, logo, diferentes comportamentos de consumo. 

Somando-se o estilo de vida à análise das classes econômicas podemos constatar 

que a forma como o consumidor conduz sua vida tem impacto direto em suas 

decisões de compra e na formação de um autoconceito, ou seja, na definição de 

uma imagem a respeito de si mesmo. 
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2.1.  ENVOLVIMENTO 

Ao longo de sua vida as pessoas consomem inúmeros produtos e serviços. 

Enquanto alguns destes são consumidos apenas uma vez, outros estão presentes 

de forma constante, ou pelo menos cíclica, e acabamos por criar uma relação com 

eles, chegando até mesmo a relacioná-los diretamente com momentos ou fases 

vividas. Podemos até mesmo comparar tal envolvimento com produtos e serviços 

com o relacionamento estabelecido entre as pessoas, onde as relações mais 

duradouras serão aquelas onde temos maior afinidade. Da mesma forma que todos 

têm uma atividade favorita, um hobbie ou um prato, todos têm um produto ou serviço 

que consideram o melhor ou mais adequado, ou por fim, com quem têm um maior 

envolvimento.  

Segundo Karsaklian (2004, p.200), o envolvimento é um estado não 

observável de motivação, de excitação e de interesse. Ele é criado por um objeto ou 

uma situação específica e desencadeia comportamentos como certas formas de 

procura de produto, de processamento de informação e de tomada de decisão. 

Assim sendo, podemos entender por envolvimento um estado do indivíduo com 

relação a uma área de interesse cuja natureza e intensidade podem aumentar ou 

diminuir de acordo com as circunstâncias. 

Para Sheth et al. (2001, p.343), envolvimento é um termo genérico que pode 

ser definido como o grau de importância pessoal de um objeto ou produto ou serviço 

para um cliente. Tal conceito relaciona o grau de importância ao interesse que 

alguns assuntos despertam nos consumidores e, por conseqüência nos produtos e 

serviços a eles relacionados. Tanto para Mowen e Minor (2003, p.45), quanto para 

Engel et al (2000, p.106), o grau de envolvimento pessoal é o fator mais importante 

que acaba por moldar o tipo de comportamento de processo decisório que será 
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seguido pelo indivíduo. Outra definição apresentada nas duas obras descreve o 

envolvimento como o grau de importância pessoal percebida, ou seja, como o grau 

de interesse evocado por um estímulo dentro de uma situação específica. 

Zaichkowsky (1985) distinguiu envolvimento em duas classes: envolvimento 

com o produto e envolvimento com a marca, o primeiro referindo-se às necessidades 

e interesses com relação a uma determinada classe de produtos, enquanto a 

segunda tem a ver com o interesse específico em selecionar a marca, uma vez que 

o tipo de produto já tenha sido decidido. 

O mesmo autor definiu o grau de interesse, o envolvimento pode ser 

considerado sob duas formas: o envolvimento duradouro e o envolvimento 

situacional. O envolvimento duradouro é aquele onde o cliente apresenta um grau de 

interesse regular e constante, sem grandes variações ao longo do tempo, enquanto 

o envolvimento situacional é aquele cujo grau de interesse aumenta, ou até mesmo 

existe apenas, em uma situação ou ocasião especial. Mowen e Minor (2003, p.45) 

utilizam o termo circunstancial para descrever este último tipo de envolvimento, uma 

vez que ele ocorre durante um certo período e frente a circunstâncias específicas. 

Para Sheth et al. (2001, p.343) “a forma mais extrema de envolvimento 

duradouro é o envolvimento profundo”. A importância do envolvimento profundo 

reside naquilo que ele representa: as principais motivações, emoções, áreas de 

interesse e psicografia do cliente. Há uma clara relação direta entre o grau de 

interesse por aquilo a que se atribui maior importância e preocupação, seja por 

prazer, satisfazer desejos ou até mesmo expor identidades. 

O nível do envolvimento do cliente afeta seu comportamento de várias 

maneiras. Segundo Mowen e Minor (2003, p.46), quanto mais profundo for o 

envolvimento do cliente maior será sua identificação, e desta forma ele concentrará 
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uma maior quantidade de informações a respeito do produto ou serviço, chegando a 

relacionar sua identidade a eles, sendo assim um defensor de suas qualidades e 

reagindo a críticas relacionadas ao produto ou serviço como se a ele fossem 

dirigidas, podendo atuar como um líder de opinião. Da mesma forma, clientes 

profundamente envolvidos consomem uma maior quantidade do produto ou serviço, 

com maior regularidade, são menos sensíveis ao preço, estão dispostos a 

despender mais tempo na busca por informações assim como a gastar mais tempo 

em atividades a eles relacionadas e, sendo assim, é mais fácil estabelecer relações 

mais ampliadas com eles. 

 Estes autores são unânimes em apontar que o conceito de envolvimento é 

crucial para a compreensão não apenas do processamento de informação, mas 

também para entender o processo de tomada de decisão, de retenção e memória 

das informações recebidas, formação ou mudança de atitude e de comunicação. 

 Petty, Cacioppo e Schumann (1983) criaram o Modelo de Elaboração da 

Verossimilhança (ou Elaboration Likelihood Model em inglês) que possibilita analisar 

a atitude do consumidor vinculada a duas rotas, uma central e outra periférica. 

Considerações mais objetivas e avaliação dos prós e contras são posicionamentos 

que ocorrem quando o consumidor possui alto nível de envolvimento e, assim, se 

encontra em uma rota central. Por outro lado, quando o envolvimento é baixo, o 

consumidor utiliza recomendações e “dicas” positivas e negativas de outros 

consumidores ou especialistas na mudança de atitudes, é mais volátil e de baixa 

reflexão.  

 O construto “envolvimento” foi extensivamente utilizado por Knox (2003) na 

avaliação do comprometimento que o consumidor possuía com a marca e 

manifestações de lealdade, bem como por Warrington e Shim (2000) ao proporem 
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uma classificação baseada em quatro quadrantes para segmentação do consumidor 

tendo por base o envolvimento com o produto e comprometimento com a marca. 

 

2.2.  PERCEPÇÃO 

Karsaklian (2004, p.47) define percepção como um processo dinâmico pelo 

qual o indivíduo atribui significado a pessoas ou objetos presentes no meio 

ambiente, ou ainda, é a tomada de consciência da existência de algo através dos 

sentidos. 

Segundo Mowen e Minor (2005, p.45) a percepção é o processo através do 

qual os indivíduos são expostos à informação, prestam atenção e a compreendem. 

Durante a exposição à recepção da mensagem é feita através dos sentidos. No 

estágio da atenção há a concentração em um estímulo específico fornecido pela 

mensagem, para o qual o consumidor direciona sua capacidade de processamento, 

para, no estágio de compreensão, o consumidor organizar e interpretar a informação 

a fim de captar seu significado.  

Ainda segundo estes autores, quando um cliente decide pela compra de um 

produto ou serviço ele o faz com base em um conjunto de experiências pelas quais 

ele passou e, em alguns casos, que outros passaram e lhe foram relatadas. Tal 

situação aliada a uma das definições de cultura presentes no dicionário Aurélio 

(FERREIRA, 2000) – o “conjunto de conhecimentos adquiridos em determinado 

campo” – torna possível afirmar que os consumidores desenvolvem uma “cultura de 

consumo” ao longo de suas vidas. Esta cultura está presente em cada decisão e 

este estoque de conhecimento afeta o julgamento, as reações, a capacidade de 

absorver novas informações, as relações e o aprendizado sobre os produtos e 
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serviços existentes no mercado. A este processo estão ligadas as tarefas de 

percepção e aprendizado do consumidor. 

Karsaklian (2004, p.50) aponta que a percepção possui cinco características: 

(1) ela é subjetiva – refere-se à forma como o consumidor de apropria de um produto 

ou de uma situação, sendo assim, há discrepância entre o estímulo emitido pelo 

ambiente e aquele recebido pelo indivíduo, criando-se assim o chamado viés 

perceptual; (2) ela é seletiva – o consumidor tem contato com inúmeras mensagens 

e objetos, porém somente alguns são percebidos, sendo os demais ignorados por 

não corresponderem a seus interesses, ou ainda porque demandam demasiada 

concentração por parte do consumidor; (3) ela é simplificadora – um indivíduo não 

percebe imediatamente todas as informações contidas em uma mensagem ou 

mesmo em um objeto. A partir de um determinado nível de complexidade, somente a 

repetição da mensagem ou contato com o objeto favorecem a percepção de todas 

as informações; (4) ela é limitada no tempo – uma informação percebida é 

conservada somente por um curto período de tempo, ou seja, a menos que seja 

iniciado um processo de memorização as informações ligadas a uma percepção de 

esvaem com o passar do tempo; e (5) ela é cumulativa – uma impressão é o 

resultado da soma de diversas percepções sensoriais. O consumidor vê um objeto, 

escuta as informações que lhe são passadas sobre ele, toca sua superfície, examina 

seu peso, analisa sua utilidade e apenas depois disso ele cria sua impressão. 

Segundo Sheth et al. (2001, p.286) a realidade objetiva de um produto 

importa pouco; o que importa é a percepção que o cliente tem de um produto ou 

marca, ou seja, o que importa é como o consumidor percebe o produto ou serviço e 

como sua cultura de consumo interpreta tal percepção, seja como favorável ou 

desfavorável à compra. Da mesma forma, Baker (2005, p.270) argumenta que as 
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pessoas não reagem à realidade, mas apenas ao que percebem como realidade. 

Desta forma, segundo Karsaklian (2004, p.49), tudo é feito para estimular os 

sentidos e desta forma favorecer a melhor percepção por parte do consumidor. 

Sheth et al. (2001, p.286) conceitua a percepção como o processo pelo qual 

um indivíduo seleciona, organiza e interpreta a informação que recebe do ambiente, 

desta forma fica evidente a necessidade de se entender e influenciar as fontes de 

percepção do cliente, na busca da construção de uma cultura de consumo favorável 

ao produto ou serviço. Tal tarefa se apresenta como um desafio constante para os 

profissionais de marketing, uma vez que o número de fontes de informação vem 

crescendo juntamente com os meios de comunicação e a tecnologia. 

Como já foi abordado anteriormente por outros autores, Sheth et al. (2001, 

p.287) aponta que a percepção não se limita a comunicação tradicional ou aos 

novos meios de comunicação. A influência das cores, das embalagens, da 

apresentação do produto no ponto de venda e do papel social e ambiental do 

fabricante são alguns exemplos dos inúmeros fatores que afetam a percepção do 

consumidor quanto ao produto ou serviço. 

Para os mesmos autores, o processo perceptual possui três estágios: a 

sensação, a organização e a interpretação. 

A sensação reside na atenção dada a um objeto ou evento do ambiente 

através de um ou mais dos cinco sentidos: visão, paladar, tato, olfato e audição. Ao 

objeto ou evento do ambiente se atribui o termo técnico “estímulo”. 

A organização é resultado da ação de classificar o estímulo percebido de 

acordo com categorias criadas mentalmente, onde se armazenam na memória 

estímulos semelhantes, com base em experiências anteriores. 
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A interpretação, tal qual o estágio anterior, é um processo mental onde se 

atribui um significado ao estímulo recebido, atribuindo conceitos relativos ao 

estímulo, bem como uma classificação e um valor ao compará-lo aos demais 

elementos presentes na mesma categoria. 

Os autores citam que um bom exemplo do processo descrito acima é a 

percepção de um hambúrguer, onde no estágio de sensação são percebidos seu 

cheiro, cor, textura e sabor. Na organização ele é classificado juntamente com outros 

alimentos semelhantes, ou até mesmo como diferente de outros que já comeu. Na 

interpretação lhe são atribuídos conceitos como “saboroso”, “grande” e “barato”, para 

depois compará-lo com outros consumidos anteriormente, criando assim um juízo de 

valor específico para o produto consumido. Outro exemplo é apresentado por 

Karsaklian (2004, p.49), que descreve o lançamento de uma embalagem com 

gotículas em uma das marcas de gel da L’Oreal. Além de das a sensação de 

molhado ao ver a embalagem, o consumidor que tocá-la sentirá o tal frescor. Ainda 

segundo a autora, os produtores sabem que um consumidor que pega a embalagem 

em mãos aumenta em 60% as chances de compra do produto e, desta forma, 

dedicam-se a pesquisas no intuito de afetar a percepção do produto de todas as 

formas. 

Para Karsaklian (2004, p.50), o processo de percepção também se 

apresenta como a sucessão de três fases, as quais a autora denomina de: 

exposição a uma informação, atenção e decodificação. Essencialmente, a descrição 

apresentada pela autora de cada uma destas fases não se distancia daquelas 

apresentadas por Sheth et al. 

O processo de percepção não se resume a simples absorção dos estímulos 

presentes no ambiente. Na realidade, três fatores afetam a percepção funcionando 
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como lentes através das quais os estímulos são moldados. Esses fatores são as 

características do estímulo, o contexto e as características do cliente. 

O consumidor responde de formas diferentes a um estímulo de acordo com 

as características que ele apresenta. As características podem ser de dois tipos: as 

sensoriais – quando influencia qualquer um dos cinco sentidos, como por exemplo, a 

presença de um determinado cheiro ou cores vibrantes; e as características relativas 

ao conteúdo da informação – quando há a presença de informações que o cliente 

julgue ser relevante, o que acaba por acrescentar valor à percepção. Cabe destacar 

que o planejamento, controle e manipulação das características sensoriais e do 

conteúdo da informação é uma das mais eficientes e importantes ferramentas  do 

marketing, pois é também através desta prática que ele diferencia e cria valor para a 

marca. 

O contexto também influencia a percepção do estímulo, uma vez que o 

ambiente onde o cliente está inserido também fornece informações quanto ao 

estímulo, como exemplificado por Sheth et al. (2001, p.289), que descreve os testes 

cegos, ou blind tests, como os exemplos mais evidentes do efeito do contexto sobre 

a percepção, como nos testes de sabor de uma cerveja, em que não se vê o rótulo 

do produto. Nestes testes, os consumidores escolhem a marca que eles consideram 

ser sua marca habitual ou favorita, mesmo quando os rótulos foram trocados. As 

percepções do paladar são influenciadas pelo nome da marca.  

Outro fator que influencia a percepção são as características do cliente, 

principalmente pelo que ele acredita saber ou sentir com relação ao estímulo. Esses 

conceitos previamente concebidos se convertem em expectativas e acabam por 

influenciar a compreensão e julgamento a respeito do estímulo, como alguém que 

tenha ouvido boas referências a respeito de um lugar acaba por criar expectativas 
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que ele buscará atender, o que contribuirá positivamente para a percepção dos 

estímulos. Cabe ressaltar que, mesmo as expectativas podem ter uma relação 

diferente para o mesmo consumidor, bastando que ao formar uma expectativa muito 

maior que o estímulo recebido, a expectativa não é plenamente alcançada, o que 

acaba por levar o consumidor a perceber o estímulo de forma negativa. Além disto, 

papéis diferentes no processo de consumo tendem a criar diferentes expectativas, 

como no caso do comprador e do usuário, onde a expectativa do primeiro pode 

residir na percepção do preço, enquanto que o segundo tem sua expectativa voltada 

para o produto ou serviço. 

Segundo Karsaklian (2004, p.51), com o desenvolvimento das formas de 

comunicação de marketing, o consumidor acabou sendo alvo de inúmeras 

mensagens o que o levou tornar-se “seletivo”, simplesmente ignorando alguns 

estímulos e interpretações. De forma natural, o consumidor acabou por desenvolver 

uma série de “filtros”, pelos quais os estímulos têm de necessariamente passar para 

atingi-lo. Esses filtros ou processos seletivos são a exposição seletiva, a atenção 

seletiva e a interpretação seletiva. 

A exposição seletiva é empregada de forma natural pelo consumidor, que 

opta por se expor a apenas algumas fontes de informação, como por exemplo, no 

caso da exposição aos comerciais veiculados na televisão, onde o consumidor pode 

desligar o aparelho ou se ausentar do recinto, ou até mesmo mudar de canal. Da 

mesma forma, basta imaginar um consumidor em um shopping center, onde ele 

entrará apenas nas lojas do seu interesse. 

A atenção seletiva, descrita anteriormente por Karsaklian (2004, p.50) 

também se dá com base no interesse do cliente, pois mesmo que o consumidor opte 

por se expor a um determinado comercial veiculado na televisão, ainda assim ele 
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pode ignorá-lo, caso ele não desperte seu interesse. Ainda segundo Sheth et al. 

(2001, p.291), inicialmente a atenção de uma pessoa é atraída pelas características 

de contraste e exuberância do estímulo, como as cores de um anúncio ou algum 

diferencial que lhe chame a atenção, porém, mesmo assim é necessário que seja 

identificado algum interesse pessoal no produto ou serviço anunciado, a fim de reter 

a atenção do consumidor. 

A interpretação seletiva é a última das barreiras, ou filtros, existentes entre a 

comunicação de marketing e o consumidor e tem sua base nas crenças do cliente. 

Muitas vezes o consumidor interpreta o conteúdo e a mensagem com base em uma 

opinião prévia, sobre o produto ou serviço anunciado, o que acaba por influenciar 

sua percepção. Como exemplo, pode se citar a propaganda eleitoral, onde a opinião 

pré-existente do eleitor sobre os políticos, o partido e sobre o próprio candidato 

moldará sua percepção da mensagem veiculada. 

Todos os autores pesquisados apontam que, além do que foi descrito acima 

sobre o processo perceptual, há de se considerar um nível mínimo do estímulo que 

permita ao consumidor percebê-lo. A este nível mínimo de percepção Mowen e 

Minor (2003, p.47) chamam de limiar absoluto, enquanto Sheth et al. (2001, p.292) 

tratam como limiar perceptual, ou seja, o ponto a partir do qual o consumidor é 

capaz de perceber o estímulo. Ambas as obras concordam que esta capacidade 

acontece dentro de um intervalo de percepção, que pode se apresentar de forma 

generalizada, com base na capacidade perceptual dos seres humanos, ou de forma  

pessoal a cada cliente, como no caso de uma pessoa com capacidade auditiva 

reduzida, que terá dificuldades, ou até mesmo não será capaz de perceber os 

estímulos sonoros de um comercial de televisão. 



38 

Todas as obras pesquisadas acabam por descrever o processo perceptual 

como um composto de sensação, organização e interpretação, sendo considerada a 

sensação o mais importante destes elementos, uma vez que é nela que o estímulo 

de marketing reside. Karsaklian (2004, p.51) afirma que o processo perceptual é 

praticado a todo instante por todos os consumidores. Com base nisto as empresas 

desenvolvem processos onde criam produtos e comunicações mais “sensorialmente 

perceptíveis” para o cliente, bem como buscam influenciar o processo, seja através 

da criação de novas categorias para o produto evitando assim uma comparação 

direta com produtos ou serviços concorrentes, seja atribuindo valores maiores ou 

específicos (os chamados “valores diferenciais”), aos produtos ou serviços, na 

tentativa de que o consumidor assimile estes “valores externos” e os tome como 

seus na fase de interpretação. Como exemplo Kotler (2000, p.318) cita a 

extraordinária participação de mercado que a marca de cigarros Marlboro possui no 

mundo, de aproximadamente trinta por cento, relacionando-a com o fato de a 

imagem do “caubói machão” utilizada em sua comunicação estar em sintonia com 

muitos fumantes.  

O entendimento do processo perceptual é o primeiro passo para enfrentar o 

desafio das percepções dos consumidores, uma vez que, devido aos seus 

processos perceptuais serem derivados de sua vivência pessoal, sendo pouco 

provável que duas pessoas tenham a mesma imagem de uma marca, visto que não 

há duas pessoas com a mesma experiência (BAKER, 2005, p.270).  

Cabe ainda diferenciar os conceitos de identidade e imagem, uma vez que 

devem ser entendidos e tratados de forma diferente, pois enquanto a identidade está 

relacionada a pretensão da empresa e sua construção está sob seu controle, a 

imagem relaciona-se à percepção do consumidor e, desta forma, fora do controle da 
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empresa, como Kotler (2000, p.318) expõe ao relacionar a identidade com a maneira 

como uma empresa visa identificar e posicionar a si mesma e a seus produtos. O 

mesmo autor aponta que a imagem é a maneira como o público vê a empresa e 

seus produtos e é afetada por muitos fatores que a empresa não pode controlar. O 

fato de a imagem ter vida própria é exemplificado pelos problemas que a Nike tem 

para manter seu apelo ao mercado jovem. 

Para Baker (2005, p.211), atualmente os profissionais de marketing preferem 

falar de marcas ao invés de produtos, o que reflete o reconhecimento de que os 

consumidores não compram apenas atributos físicos, mas também as associações 

psicológicas ligadas às ofertas dos fornecedores. O conceito de marca também 

enfatiza que todos os aspectos da apresentação da oferta – projeto, características, 

variedade, embalagem, serviço e suporte – devem ser integrados ao redor de uma 

identidade comum.  

Desta forma, a avaliação da imagem de um produto ou serviço precisa levar 

em conta os níveis de envolvimento dos clientes, sua percepção da marca, os 

valores atribuídos à marca, bem como a cultura de consumo do consumidor. 

 

2.3.  PERSONALIDADE 

Blackwell et al. (2001, p.212) definem personalidade como respostas 

consistentes a um estímulo do ambiente, ou ainda, como uma característica 

psicológica única, que é constantemente influencia como uma pessoa responde ao 

ambiente. 

Segundo o dicionário Aurélio (FERREIRA, 1993), a personalidade é “o que 

determina a individualidade de uma pessoa moral; o que a distingue de outra”. Para 

Sheth et al. (2001, p.232), a personalidade de um indivíduo refere-se aos modos 
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consistentes de ele responder ao ambiente onde vive. As descrições cotidianas que 

são feitas das pessoas como inovadoras ou apegadas à tradição, dogmáticas ou de 

"mente aberta", sociáveis ou introvertidas, agressivas ou dóceis, sovinas ou 

perdulárias, são todas referências às personalidades dessas pessoas.  

Para Engel et al. (2000, p.287) a personalidade é definida como respostas 

consistentes a estímulos do ambiente, enquanto Solomon (1998, p.165) define 

personalidade como algo que se refere ao composto psicológico individual de uma 

pessoa e que constantemente influencia a forma como uma pessoa reage ao 

ambiente. 

Para Karsaklian (2004, p.46), a personalidade é própria a cada indivíduo, é 

estável e possibilita a explicação de certas ações deste mesmo indivíduo, porém, 

Mowen e Minor (2005, p.114), destacam que apenas após um período de 

observação, onde o consumidor apresenta o mesmo comportamento. Pode se 

afirmar que o consumidor possui uma determinada característica como traço de sua 

personalidade, ou seja, somente a apresentação de um “modo consistente” de 

comportamento constitui a personalidade de um cliente. 

As pessoas desenvolvem um padrão de comportamento, ou seja, uma 

personalidade, com base na determinação de um conjunto de “respostas-padrão” 

para situações semelhantes. Um dos maiores objetivos para o marketing é a 

determinação destas “respostas-padrão” quanto ao comportamento, quando elas 

ocorrem e com que intensidade, bem como relacioná-las às situações que as 

causam, porém cabe cautela na análise e determinação da relação entre 

comportamento de compra e personalidade do indivíduo, uma vez que, segundo 

Karsaklian (2004, p.46), em mais de quarenta anos de pesquisas sobre o tema não 

se conseguiu chegar a um índice de correlação significativo, sabendo-se apenas que 
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a personalidade tem um impacto mais importante sobre a forma como o indivíduo irá 

analisar as situações de compra e consumo, do que sobre seu comportamento 

efetivo. 

A personalidade do cliente se desenvolve como resultado de dois fatores: a 

genética e o ambiente onde ele se encontra. Para cada um desses fatores existe 

uma linha de pesquisa que busca entender e explicar o comportamento do cliente. 

Sheth et al. (2001, p.232), apontam o psicólogo norte-americano B. F. Skinner como 

o principal proponente da determinação ambientalista, cuja teoria é conhecida como 

“teoria comportamentalista” ou “behaviorista”, enquanto que o defensor da 

determinação genética para a personalidade foi o psicólogo inglês Hans Eysenck. 

A teoria comportamentalista prega que uma pessoa desenvolve sua 

personalidade, ou seja, um padrão de respostas comportamentais, através das 

recompensas e punições que o ambiente onde ela se encontra lhe oferece. Desta 

forma, a sociedade e o ambiente onde o individuo se encontra acabam por formar 

sua personalidade. Por outro lado, a teoria da determinação genética considera que 

os fatores genéticos eram a verdadeira causa das diferenças de personalidade, 

inclusive entre gêmeos.  

Lindgreen e Byrne (1975, p.1), define que aquilo que os psicólogos chamam 

de personalidade pode ser considerada como uma congruência no comportamento, 

que pode ser observada de duas formas: primeiro pela maneira coerente, segundo a 

qual as pessoas se comportam durante um certo período de tempo; segundo, pela 

associação seletiva de certas características pessoais entre si. O fato de existirem 

essas congruências permite predizer, com um grau razoável de segurança, como os 

outros irão se comportar em situações diferentes. Segundo Engel (2000, p.287), o 

estudo da variável da personalidade pode ajudar a explicar como os consumidores 
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comportam-se em vários estágios do processo decisório, estabelecendo critérios que 

ajudarão a entender comportamentos futuros. Cabe destaque o caráter preditivo do 

estudo da personalidade, tendo sido este aspecto que chamou a atenção dos 

profissionais de marketing, como exposto por Lindgreen e Byrne (1975, p.3), ao  

afirmar que os psicólogos utilizam duas formas de abordagem no estudo da 

personalidade. Uma delas é a idiográfica, que identifica as ocorrências de 

comportamento num único indivíduo, tentando compreender sua unicidade. A 

segunda forma de estudar a personalidade é a nomotética. Esta abordagem é usada 

pelos psicólogos que procuram descobrir coerências básicas nas pessoas em geral 

que foram classificadas segundo alguma característica: mulheres, homens, 

adolescentes, italianos, operários etc. 

O desenvolvimento das pesquisas nomotéticas, cuja finalidade era ajudar os 

psicólogos clínicos, disponibilizou um grande número de metodologias e resultados 

que potencializaram sua aplicação ao Marketing. 

Ainda no campo da psicologia, duas teorias são predominantes para explicar 

o conceito de personalidade: a teoria freudiana da personalidade e a teoria de traços 

de personalidade. 

Segundo Johnson (1997, p.102), para Sigmund Freud, pai da psicanálise e 

autor da teoria freudiana, a personalidade de um indivíduo é guiada por motivos, ou 

desejos, conscientes e inconscientes. E Freud dividiu a psique humana em três 

partes: o id, o superego e o ego. 

O id é a parte mais primitiva do comportamento, sendo voltada para a 

obtenção do prazer e evitar a dor, também é responsável pelos impulsos e ações 

inconscientes. O superego se apresenta como a parte moral do indivíduo, que está 

em sintonia e obedece às regras da sociedade. O ego faz o papel de mediador entre 
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os desejos impulsivos do id e os ideais morais do superego, que acabam por frear o 

id, ou seja, é o ego que conduz a pessoa e produz suas respostas às questões do 

cotidiano, sendo assim responsável pela sua personalidade. 

Segundo a teoria de traços de personalidade, considera-se que uma pessoa 

é um composto de diversos traços de personalidade. Desta forma, uma pessoa que 

apresente traços de personalidade dogmática apresentará um comportamento 

pautado em suas crenças de forma irredutível. Segundo Sheth et al. (2001, p.231), 

um dos maiores pesquisadores desta teoria foi R. B. Cattel, que em sua obra 

intitulada “Handbook for the sixteen personality factor questionnaire”, publicada em 

1970, identificou 16 traços fundamentais de personalidade listados na tabela 1, que 

correspondem ao comportamento de uma pessoa. 

Tabela 1 – Dezesseis fatores ou traços de fonte de personalidade identificados por Cattel 

Fonte: Adaptado de Sheth et al. (2001); “Comportamento do Cliente: indo além do comportamento do 
consumidor”, São Paulo: Atlas p.236 
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Os mesmos autores descrevem que as primeiras pesquisas voltadas para o 

estudo do comportamento do consumidor se basearam em outro conjunto de traços 

de personalidade chamado de EPPS – Edwards Personality Preference Schedule, 

que lista 15 traços conforme a tabela 2. Estas pesquisas buscavam relacionar a 

preferência dos consumidores por marcas a seus traços de personalidade. 

Tabela 2 – Resumo dos traços de personalidade mensurados pelo EPPS. 

 
Fonte: Adaptado de Sheth et al. (2001); "Comportamento do Cliente: indo além do comportamento do 
consumidor". São Paulo: Atlas p. 237 
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Sheth (2001; p.237) descreve ainda outra classificação desenvolvida pela 

psicóloga Karen Horney, que visa classificar as pessoas em três categorias: 

condescendente, agressivo e distanciado. O condescendente busca a amizade, a 

aceitação e a apreciação/ amor de outras pessoas, sendo gentil e amigável. O 

agressivo por sua vez valoriza a realização pessoal (mesmo que isso lhe custe a 

amizade) e busca o poder e ser admirado. A pessoa distanciada tem uma mente 

independente, procura não ter obrigações e admite pouca ou até mesmo nenhuma 

influência social em suas escolhas pessoais. 

 

2.4.  ATITUDE E COMPORTAMENTO  

Segundo Sheth et al. (2001, p.367), atitudes são predisposições aprendidas 

a responder a um objeto ou a uma classe de objetos de forma consideravelmente 

favorável ou desfavorável. 

Karsaklian (2004, p.76), destaca que atitude e comportamento são termos 

que freqüentemente são usados como sinônimos na linguagem cotidiana, mas que 

existe uma diferença fundamental entre os dois: a atitude não é observável enquanto 

o comportamento sim. A autora afirma que, na realidade, o comportamento de 

compra é a conclusão do processo de avaliação, nos levando a conclusão de que a 

escolha feita pelo consumidor é condicionada pela atitude que ele tem em relação a 

um produto ou marca específica. Desta forma, criar uma atitude favorável a um 

produto ou marca torna-se um objetivo essencial a ser alcançado pelo marketing, 

embora isto não seja suficiente, uma vez que o processo de compra não é composto 

apenas pela intenção. 

Mowen e Minor (2005, p.142) definem atitude de forma semelhante, como a 

quantidade de afeição ou sentimento a favor ou contra um estímulo. De forma geral, 
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a idéia de que as atitudes se referem a afeição ou a uma reação avaliadora geral é 

expressa por muitos pesquisadores. Sendo predisposições aprendidas, as atitudes 

residem na mente do indivíduo e são resultantes de um aprendizado desenvolvido 

com base em uma relação ou experiência do indivíduo com o objeto ou até mesmo 

através de informações que cheguem até ele, como no exemplo descrito pelos 

mesmos autores, onde um vendedor pode aprender que ao fazer comentários 

positivos sobre um produto a um cliente, ou seja, expressar atitudes favoráveis, ele 

estará aumentando suas chances de fazer a venda. 

Engel et al. (2000, p.238) explicam que as atitudes são comumente tratadas 

pelas empresas simplesmente como uma avaliação geral da marca ou do produto. 

Os autores também afirmam a importância da determinação das atitudes dos 

consumidores com relação a um produto ou uma marca, como uma forma bastante 

útil para o desenvolvimento da compreensão dos motivos pelos quais os 

consumidores compram ou não um determinado produto, o que se torna evidente 

quando as atitudes estão ligadas ao conhecimento que os consumidores têm sobre 

um produto ou uma marca. 

Para Karsaklian (2004, p.73), em pesquisa comercial, uma atitude com 

relação a uma marca ou um produto é uma manifestação das disposições ou 

intenções de um indivíduo de avaliação deste produto ou marca. Desta forma, a 

noção de preferência acaba por expressar a mesma idéia transposta para vários 

produtos ou marcas. 

As atitudes precedem e conduzem o comportamento do indivíduo acabando 

por produzi-los. Desta forma, as atitudes podem ser usadas para prever o 

comportamento tornando-se objeto de constante estudo e acompanhamento por 

parte dos profissionais de marketing. Por outro lado, da mesma forma que as 
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atitudes podem ser usadas para determinar o comportamento, podemos usar o 

comportamento para descobrir as atitudes a ele relacionadas, para assim prevermos 

outros comportamentos relacionados àquela atitude. Para Sheth et al. (2001, p.367), 

quando os clientes compram um produto, esse comportamento de compra é 

utilizado para inferir uma atitude favorável em relação à classe de produtos 

relacionados, que, por sua vez, é um indicador de compra potencial de um item da 

classe relacionada de produtos, o que acaba por conferir importância a análise das 

atitudes, como Karsaklian (2004, p. 73) destaca ao afirmar que a análise das 

atitudes e das preferências constitui um objetivo de primeira necessidade para a 

compreensão dos comportamentos de compra. 

Para Mowen e Minor (2005, p.142) as atitudes são armazenadas na 

memória permanente e são relacionadas a quatro funções importantes para os 

consumidores: (1) a função utilitária que determina que as pessoas expressam 

sentimentos para maximizar as compensações e minimizar as punições recebidas 

de terceiros. Neste caso a expressão de uma atitude é como uma resposta 

condicionada; (2) a função de defesa do ego, onde as atitudes protegem as pessoas 

das verdades básicas a respeito de si mesmas ou de realidades que não lhes 

agradam, com no caso dos fumantes que expressam posições positivas com relação 

ao fumo contra uma realidade comprovada que o fumo faz mal à saúde; (3) na 

função de conhecimento as atitudes se tornam diretrizes que visam simplificar a 

tomada de decisão, como na reação das pessoas as cores vermelho e amarelo 

utilizadas em lojas de conveniência, que contrastam com as cores sóbrias de 

lanchonetes tradicionais; e (4) a expressão de valor, através da qual os 

consumidores expressam seus valores centrais e seu conceito do eu perante outras 
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pessoas, com no caso do uso de roupas de marca, que visam comunicar elegância 

ou mesmo o poder aquisitivo da pessoa que as usa. 

Desta forma, pode-se deduzir que as atitudes resultam das nossas 

avaliações quanto aos objetos, situações, lugares, pessoas, organizações etc, no 

que tange a sua qualidade e no quanto o indivíduo deseja possuir ou se relacionar 

com o objeto, sendo uma das melhores formas de se aferir as atitudes a 

apresentação de uma afirmação onde o respondente declara, por exemplo, o quanto 

é favorável a um determinado produto, ou ainda, o quanto ele não gosta de um 

determinado candidato. Esta ótica trata a atitude como uma avaliação geral dos 

objetos, como a pessoa se declara de maneira genérica com relação a um objeto, 

não tratando dos motivos que a levaram a pensar desta forma ou os motivos que a 

levaram a desenvolver tal atitude.  

Em contraponto a Mowen e Minor (2005), Sheth et al. (2001, p.368) apontam 

que os psicólogos identificaram três dimensões subjacentes à atitude global: 

conhecimento, sentimento e ação. Inicialmente a atitude se baseia no conhecimento 

que se possui sobre um objeto, com base neste conhecimento desenvolve-se uma 

emoção relativa a este objeto, seja ela positiva ou negativa, que por fim acaba por 

determinar como se deve agir com relação a ele, nos aproximando ou afastando 

dele. Karsaklian (2004, p.74) e Engel et al. (2000, p.240) afirmam que a atitude se 

estrutura em razão de três componentes: cognitivo, afetivo e conativo. Para Sheth et 

al. (2001, p.368), cognições ou pensamentos sobre marcas ou objetos também são 

chamados de crenças. Mais especificamente, crenças são expectativas quanto ao 

que alguma coisa é ou não é, ou quanto ao que determinado objeto fará ou não fará. 

Ainda, segundo o autor, existem três tipos de crenças: descritivas, avaliativas e 

normativas. As crenças descritivas ligam um objeto ou pessoa diretamente a um 
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atributo físico ou ao resultado que este oferece, enquanto as crenças avaliativas são 

construídas com base em um julgamento, preferência ou percepção do indivíduo, 

quanto ao objeto. As crenças normativas relacionam-se aos valores éticos e morais 

quanto a postura ou ação de alguém, seja ela uma pessoa ou uma organização. 

Para Karsaklian (2004, p.74), o componente cognitivo abrange além das 

crenças, um conjunto de conhecimentos e associações existentes em virtude de um 

objeto. Desta forma, a atitude de um consumidor com relação a um produto ou uma 

marca representa o que ele sabe, ou acredita saber, sobre este produto ou marca. 

Segundo Sheth et al. (2001, p.369), o fator afetivo, ou afeto, são sentimentos 

ou emoções desenvolvidos com relação a um objeto, ou mesmo provocados por ele 

como quando um objeto nos desperta memórias de uma situação prazerosa. Para 

Karsaklian (2004, p.74), o componente afetivo corresponde a avaliação da imagem 

que o consumidor tem do produto ou marca, que resume os sentimentos positivos e 

negativos, bem como as emoções relativas a marca ou produto, que surgem em 

função destes sentimentos. 

Engel et al. (2000, p.240) conceituam o componente cognitivo e o 

componente afetivo como determinantes das atitudes, porém destacam que para 

alguns produtos ou marcas as atitudes dos consumidores dependem mais de um 

componente do que de outro, em função disto, os autores apontam a importância da 

determinação de qual componente possui um peso maior, no processo de formação 

das atitudes. 

Sheth et al. (2001, p.367) descrevem o fator conativo, ou conação, como a 

ação relativa ou resultante do contato do indivíduo com o objeto. A tabela 3 

exemplifica cada um dos três fatores que compõem a atitude.  



50 

Tabela 3 – Medidas para ilustração do modelo de três componentes para as atitudes 

 
Fonte: Adaptado de Sheth, et al. (2001); "Comportamento do Cliente: indo além do comportamento do 
consumidor". São Paulo: Atlas p. 369 

 
Karsaklian (2004, p.75) afirma que o componente conativo diz respeito às 

intenções de comportamento. A autora descreve que o conhecimento dessas 

intenções de compra tem considerável importância por conta de seu impacto sobre 

as previsões de venda de um produto. Engel et al. (2000, p.242) descreve que, 

diferentemente dos componentes cognitivos e afetivos, o componente conativo não 

é visto como um determinante de atitudes, mas sim o contrário, ou seja, as atitudes 

como determinantes do componente conativo. Isto é, as intenções comportamentais 

de uma pessoa dependerão de suas atitudes. Desta forma, os autores concluem que 

as intenções dos consumidores de desempenhar algum comportamento, como 

adquire um produto ou uma marca, devem aumentar conforme suas atitudes se 

tornem mais favoráveis. 

Os três componentes da atitude descritos acima têm especial importância 

para o marketing. Como os três componentes são interdependentes, é possível 
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moldar uma atitude alterando qualquer um dos três. Segundo Sheth et al. (2001, 

p.373), a moldagem de atitudes, ou seja, a prática de criar ou modificar atitudes, 

pode acontecer de três maneiras: pela mudança cognitiva, pela mudança afetiva e 

pela mudança de comportamento. 

Para se moldar a cognição deve-se fornecer uma associação direta entre o 

objeto e uma característica que lhe seja favorável, buscando formar assim a 

chamada crença de marca, que é a associação direta entre um objeto, no caso uma 

marca, e uma propriedade específica. 

Pode-se moldar a atitude através da via afetiva criando um vínculo 

emocional entre o objeto e a pessoa, como na associação de uma marca a questão 

patriótica ou mesmo através de estímulos indiretos, como a apresentação de um 

produto utilizando personagens infantis. 

Por fim, a moldagem de atitudes através da via conativa de forma direta se 

dá através de incentivos, criação e desenvolvimento do ambiente físico onde o 

produto é oferecido, desenvolvimento de procedimentos, determinações 

governamentais e pela coleta, seleção e comunicação de informações. Uma vez 

modificado o comportamento, as cognições e sentimentos se estabelecem 

automaticamente. 

As abordagens da moldagem, ou mudança de atitude, descritas até aqui 

tratam de ações promovidas por um agente externo, como no exemplo descrito por 

Sheth et al. (2001, p.379), onde o profissional de marketing fornece informações, 

apresenta estímulos que despertam emoções, estrutura o ambiente, impõe 

procedimentos ou determinações governamentais e administra a informação. 

Como resposta a estes estímulos externos, processos psicológicos, ou seja, 

internos, acontecem para produzir essas mudanças na atitude. A fim de explicar 
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esses processos, foram desenvolvidos quatro principais grupos de teorias: as teorias 

de aprendizado, a teoria da atribuição, as teorias de consistência cognitiva e o 

processamento de informações de alto e baixo envolvimento. Cada uma delas busca 

descrever os diversos processos internos de acordo com o cenário e as condições 

presentes para a mudança, sejam elas elementos que favoreçam ou não a 

mudança. 

Mowen e Minor (2005, p.143) relacionam o comportamento às atitudes, uma 

vez que o comportamento o primeiro é composto por todas as ações que estejam 

relacionadas à aquisição, ao descarte e ao uso de produtos e serviços. Como 

exemplo desta afirmação pode se citar a compra de um produto ou contratação de 

um serviço; o fornecimento de informação verbal com relação a um produto ou 

serviço para outra pessoa, onde, como resultado do comportamento do emissor da 

mensagem, a informação pode ter maior ou menor ênfase, afetando assim sua 

credibilidade. Outra relação direta entre comportamento e atitudes reside no fato que 

o consumidor pode desenvolver intenções de comportamento, através de análises 

com relação à melhor atitude a ser tomada frente a uma situação resultante de uma 

atitude tomada anteriormente, formando assim uma hierarquia de efeitos. Segundo 

os mesmos autores, existe uma segunda possibilidade de uma atitude ou 

comportamento se desenvolver, que é através da formação direta, onde a atitude ou 

comportamento é criado sem que seja resultante de nenhum estado anterior, em 

outras palavras, sem que tenha existido nenhuma atitude ou comportamento 

precedente. 

Conclui-se ser possível conceituar as intenções de comportamento como as 

expectativas de se comportar de determinada maneira, assumir determinadas 

atitudes, em relação à aquisição, ao descarte e ao uso de produtos e serviços. 
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2.5.  PSICOGRAFIA 

Em português, o termo “Psicografia” possui dois significados: Segundo o 

dicionário Aurélio (FERREIRA; 1993, p.536): 

Psicografia. S. f. 1. História ou descrição da mente ou das 
suas faculdades; análise psicológica. 2. Esp. Escrita dos 
espíritos pela mão do médium. 

 
No contexto do marketing o termo é empregado a partir da primeira 

definição, embora tenha significados ligeiramente diferentes para alguns autores. 

Blackwell et al. (2001, p.220) definem psicografia como uma técnica operacional 

para mensurar estilos de vida, que fornece medidas quantitativas e pode ser usada 

em inúmeros casos necessários para a definição de segmentos de mercado. 

Para Mowen e Minor (2005, p.128) o termo psicografia refere-se à idéia de 

descrever (grafia, representar graficamente) a caracterização psicológica (psico) dos 

consumidores. Segundo Engel et al. (2000, p.293) a psicografia é uma técnica 

operacional para medir estilos de vida. A psicografia proporciona medidas 

quantitativas e pode ser usada em grandes amostragens necessárias para a 

definição de segmentos de mercado. As medidas psicográficas são mais 

abrangentes que as demográficas, as comportamentais e as socioeconômicas. 

Solomon (1999, p.177) apresenta um conceito mais amplo onde os consumidores 

podem dividir as mesmas características demográficas e continuarem sendo 

pessoas muito diferentes. Por essa razão, os profissionais de marketing necessitam 

de uma forma de “dar vida” aos dados demográficos para realmente identificar, 

entender e focar nos segmentos de consumidores que possuam as características e 

preferências por seus produtos e serviços. Este autor indica que, quando o 

conhecimento da personalidade do consumidor é combinado com as informações 

referentes a estilo de vida, tem-se em mãos um prisma, através do qual podemos 

focalizar melhor os segmentos de consumidores. A esta ferramenta o autor atribui a 
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denominação de “psicografia”, que envolve o uso de fatores psicológicos, 

sociológicos e antropológicos, para determinar como o mercado é segmentado 

através de grupos, bem como suas razões ao decidirem sobre um produto, pessoa 

ou ideologia, concluindo que a psicografia auxilia o conhecimento das necessidades 

de diferentes segmentos (p.178). 

As definições acima exprimem do que se trata “psicografia”, conforme os 

critérios aceitos pela maioria dos autores. Em resumo, “Psicografia” ou “Análise 

Psicográfica” é a técnica ou ferramenta que permite a mensuração quantitativa dos 

estilos de vida, da personalidade e das características demográficas do consumidor 

(MOWEN e MINOR; 2005, p.128), incluindo os valores, atividades, interesses e 

opiniões. Na prática, os pesquisadores empregam a análise psicográfica para avaliar 

os estilos de vida dos consumidores e os fatores associados a eles. De forma geral 

os objetivos das pesquisas psicográficas são voltados para descrever um segmento 

de mercado, a fim de auxiliar uma empresa a alcançar e compreender melhor seus 

clientes.  

Sheth et al. (2001, p.344) apresenta uma definição diferente que não é 

compartilhada por nenhum dos demais autores pesquisados. Os autores descrevem 

a psicografia como uma terceira faceta da motivação, juntamente com as 

necessidades e as emoções, além de afirmar que a psicografia refere-se a 

características dos indivíduos que os descrevem em termos de sua constituição 

psicológica e comportamental – como as pessoas se ocupam (comportamento) e 

quais fatores psicológicos subjazem a esse padrão de atividade. Desta forma, a 

psicografia é uma manifestação das motivações subjacentes de um indivíduo, que, 

por sua vez, as define. Os mesmos autores apontam que a psicografia tem três 

elementos: valores, autoconceito e estilos de vida. 
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2.6.  ESTILOS DE VIDA 

Os primeiros estudos relativos aos estilos de vida foram feitos pela 

Sociologia e, embora haja uma grande diferença nos propósitos que movem a 

Sociologia e o Marketing quanto ao estudo do tema, as influências sociais não 

podem ser descartadas no estudo do comportamento do consumidor, uma vez que 

elas se apresentam úteis no propósito de analisar, compreender e prever o 

comportamento do cliente. 

Tal contribuição da Sociologia pode ser entendida se analisarmos a 

definição encontrada no Dicionário da Sociologia (JOHNSON, 1995), com relação ao 

conceito: 

Estilo de Vida é um padrão que inclui os tipos de bens e 
serviços que as pessoas usam, o gosto por música, arte, 
cinema e outros produtos culturais e a escolha de atividades de 
lazer. Sociologicamente, o estilo de vida é com freqüência 
estudado em relação às características sociais, tal como classe 
social. É também de interesse para os que estudam desvios e 
estilos de vida alternativos: a vida em comunidades rurais, 
urbanas e suburbanas; e os efeitos dos padrões de estilo de 
vida sobre a saúde emocional e física. 

 
Não há uma definição para o conceito “Estilos de Vida” nos dicionários da 

Língua Portuguesa consultados, porém nas consultas referentes a palavra “estilo” 

são encontradas as seguintes definições: 

Estilo sm 11. Uso, costume, prática, praxe. 13. Maneira de 
tratar, de viver; procedimento, conduta, modos. 14. Moda. 
(Aurélio, 2000) 

 
Sob o prisma do marketing, a definição proposta pela American Marketing 

Association, presente no Dictionary of Marketing Terms (2003, 2ª edição) é: 

life style 1. (consumer behavior definition) In general, this is the 
manner in which the individual copes and deals with his/her 
psychological and physical enviroment on a day-to-day basis. 
More specifically, it is used by some theorists as a phrase 
describing the values, attitutes, opinions e behavior patterns of 
the consumer. – 2 (consumer behavior definition). The matter in 
which people conduct their lives, including their activities, 
interests and opinions. 
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A partir da primeira definição acima alguns elementos se destacam: a 

relação do indivíduo com o ambiente, a forma cotidiana como ele se relaciona e os 

valores, atitudes, opiniões e padrões de comportamento deste indivíduo. Na 

segunda definição relaciona-se aos estilos de vida, ao conceito de atividades, 

interesses e opiniões. 

Engel et al. (2000, p.292) definem “Estilo de Vida” como um modelo sumário 

definido como padrões nos quais as pessoas vivem e gastam tempo e dinheiro. O 

estilo de vida reflete atividades, interesses e opiniões de uma pessoa. As pessoas 

usam modelos como estilos de vida para analisar os eventos que acontecem em 

torno de si e para interpretar, conceitualizar e prever eventos, assim como para 

reconciliar seus valores com os eventos. Valores são relativamente duradouros, 

enquanto os estilos de vida mudam mais rapidamente. 

Esta definição se aproxima daquela proposta pela American Marketing 

Association, pois destaca o envolvimento dos valores, bem como do conceito de 

AIO. O mesmo ocorre na definição de Kotler (1997, p.172) que conceitua “Estilos de 

Vida” como o padrão de vida expresso em termos de atividade, interesses e 

opiniões. Retrata a “pessoa por inteiro” interagindo com o seu ambiente. 

Sheth et al. (2001, p.348) e Mowen e Minor (2005, p.127) definem “Estilo de 

Vida” da mesma forma, ou seja, “o modo como as pessoas vivem”. Lambin (1998, 

p.257) apresenta uma definição mais ampla que define o Estilo de Vida de um 

indivíduo como sendo a interação de três níveis: ao nível mais estável e seguro 

encontram-se os valores individuais, ou seja, as impressões fechadas e duradouras 

de que um modo de comportamento específico ou um fim na existência é melhor do 

que outro; Ao nível intermediário, encontram-se as atividades, interesses e opiniões 

próprios de um indivíduo e reveladores de seu sistema de valores; menos estáveis 
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do que os valores, estão contudo, mais próximos do comportamento de compra; Ao 

nível periférico, situa-se o conjunto de produtos comprados e consumidos, que são 

reflexos efêmeros dos níveis precedentes. 

Para Mowen e Minor (2005, p.127) o conceito de estilo de vida denota um 

conjunto de idéias muito diferente daquelas sobre personalidade, uma vez que o 

estilo de vida refere-se à forma como as pessoas vivem, como gastam o dinheiro e 

como utilizam seu tempo. Refere-se às ações e aos comportamentos manifestos dos 

consumidores. Em contrapartida, os modelos de personalidade descrevem o 

consumidor a partir de uma perspectiva mais interna. Partindo desta perspectiva, a 

personalidade delineia o padrão característico de pensamento, sentimento e 

percepção do consumidor. 

Autores como Engel et al. (2000, p.292) e Lambin (1998, p.257) enfatizam 

que o Estilo de Vida não é definitivo, mas variável, uma vez que os gostos e 

preferências de uma pessoa variam com o tempo, assim como os padrões de 

consumo. Neste ponto Sheth et al. (2001, p.349) explica que os estilos de vida são 

determinados pelas características pessoais dos clientes – genética, raça, gênero, 

idade e personalidade; por seu contexto pessoal – cultura, instituições e grupos de 

referência e também por seu valor pessoal; e por suas necessidades e emoções. 

Reunidos, os três conjuntos de fatores acima citados influenciam o padrão 

de atividades das pessoas, como elas organizam seu tempo e até seu padrão de 

consumo. 

 

2.7.  AUTOCONCEITO 

Segundo Sheth et al. (2001, p.347), o auto-conceito é a auto-imagem que 

toda pessoa tem de quem ela é. Mowen e Minor (2005, p.124) utilizam o “conceito 
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do eu”, definido como a totalidade dos pensamentos e sentimentos da pessoa em 

relação a si mesma. 

Karsaklian (2004, p.46) descreve que vários estudos ressaltaram o vínculo 

que existe entre a imagem que um consumidor tem de sim mesmo (seu 

autoconceito) e os produtos e marcas que ele compra. A autora destaca que essa 

corrente de pensamento constitui uma interessante extensão de pesquisa sobre a 

personalidade do consumidor, uma vez que, ao invés de tentar relacionar uma 

pessoa com um parâmetro pré-definido pelo entrevistador, busca-se o vínculo que 

existe entre o produto comprado e a percepção que o indivíduo possui (ou gostaria 

de ter) de si mesmo. 

Para Sheth et al. (2001), o autoconceito, ou conceito do eu, pode ser dividido 

em o “eu real” e o “eu ideal”, enquanto Karsaklian (2004, p.47), além destes tipos de 

“eu”, também considera a existência de um “eu ideal para os outros”, ou seja, aquele 

que gostaríamos de ser para os outros, enquanto Mowen e Minor (2005) 

acrescentam mais cinco divisões, totalizando nove dimensões de conceitos sobre o 

eu, conforme a tabela 4. 

Tabela 4 – Vários tipos de conceito do eu 

 
Fonte: Adaptado de Mowen, John C. e Minor, Michael S. (2005): Comportamento do Consumidor. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2003 p. 124 
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Segundo os autores acima citados, os autoconceitos influenciam 

profundamente o consumo, uma vez que em boa parte das vezes os consumidores 

vivem seus autoconceitos através do que consomem, na busca de manter sua auto-

estima, adquirindo assim uma previsibilidade na interação com outras pessoas. 

Karsaklian (2004, p.47) exemplifica a importância da compreensão dos diversos “eu” 

ao expor que uma diferença entre o “eu real” e o “eu ideal” pode levar a uma compra 

compensatória de um produto ou marca, ou ainda, que o processo de obter a posse 

de um acaba por representar uma extensão do consumidor. Com base nesta teoria, 

a autora explica as consideráveis diferenças de preço inicialmente propostas pelo 

comprador e pelo vendedor quando negociam a aquisição de um produto, bem como 

os efeitos infligidos a consumidores que foram roubados, que em muitas ocasiões 

declaram-se como que violentados. 

 

2.8. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO 

A segmentação de mercado é o resultado natural da compreensão da 

importância que o comportamento do consumidor e das empresas exerce na decisão 

de consumo, seja ao adquirir um produto ou contratar um serviço. 

Para Sheth et al. (2001, p.412) a segmentação de mercado é um processo 

de identificação de subgrupos de clientes cujas necessidades, desejos e/ ou 

recursos são diferentes, de maneira que os fazem responder de forma diferente a 

um determinado composto de marketing. 

Segundo Mowen e Minor (2005, p.32), a segmentação de mercado é 

definida como a divisão de um mercado em subconjuntos distintos de clientes com 

necessidades e vontades semelhantes, cada qual podendo ser alcançada com um 

mix de marketing diferente. 
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Desta forma, segmentar um mercado significa agrupar pessoas com base 

em uma ou mais características semelhantes, seja através da idade, sexo, área 

onde residem ou trabalham, grau de instrução, estilo de vida etc. 

Segundo Tomanari e Yanaze (2001, p.3) a segmentação de mercado é uma 

prática antiga no mercado, uma vez que o primeiro texto acadêmico que abordou o 

assunto data de 1956, de autoria de Wendel Smith, onde já se demonstrava a 

preocupação de classificar os consumidores de acordo com determinadas 

características comuns a todos. 

Ainda segundo os autores, praticamente todas as empresas de médio e 

grande porte, e grande parte das de pequeno porte, realizam algum tipo de 

segmentação com variação apenas na forma como o fazem. 

A segmentação pode auxiliar o marketing de diversas formas, porém a 

principal é que após a identificação dos segmentos de interesse e atuação da 

empresa, podem ser criadas estratégias de diferenciação focalizadas ou uma 

estratégia de diferenciação segmentada. Para Engel et al. (1995, p.28), um dos usos 

mais comuns da segmentação está no posicionamento do produto, que se refere à 

maneira pela qual os consumidores pensam no produto ou identificam um produto 

usando um conjunto definido de atributos. 

O conjunto de atributos citados pelos autores é definido de acordo com as 

características do segmento criando ou modificando a estratégia de marketing 

referente ao produto. Da mesma forma, a segmentação afetará a estratégia 

promocional uma vez que determinará o apelo básico da comunicação, na busca de 

esclarecer como a oferta da empresa proporcionará os benefícios esperados, bem 

como a seleção dos meios de comunicação mais adequados para alcançar o 

segmento. A estratégia de distribuição considera a segmentação de muitas formas, 
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uma vez que o comportamento de compra do segmento será decisivo na escolha 

dos meios de distribuição. A política de preços é igualmente afetada uma vez que 

deverá ser adequada ao poder de compra, bem como a outras características do 

segmento, como a habilidade de pagar, o estilo de vida, personalidade e percepção 

de valor e preço baixo. Em resumo, estes autores expõem que a segmentação é 

resultado de uma exigência do marketing, de que todos os elementos do marketing 

mix estejam em sintonia para oferecer um apelo coordenado e integrado ao grupo 

certo de clientes (p.28). 

Para Mowen e Minor (2005, p.32) para que os segmentos sejam úteis, eles 

devem ter características de mensurabilidade, acessibilidade e substancialidade. 

Para se atender o critério de mensurabilidade, deve-se ser capaz de determinar as 

características, vontades e necessidades do segmento através de medidas 

demográficas, de atitude e de personalidade. Segundo o critério de acessibilidade, o 

segmento deve estar ao alcance do composto de marketing, ou seja, deve ser 

possível que o segmento receba mensagens e tenha acesso ao produto ou serviço, 

caso contrário o segmento deve ser considerado inviável. Por último, o segmento 

deve ter um tamanho significativo para atender ao critério de substancialidade, uma 

vez que o tamanho do segmento pode inviabilizar seu aproveitamento. Além das 

características citadas acima, Engel et al. (1995, p.26) apresentam uma quarta 

característica – a congruência, que se refere ao grau de ajuste entre os membros de 

um segmento de mercado e visa identificar clientes dentro do segmento com 

adequação e possibilidade de consumo do produto ou serviço oferecido ao 

segmento. 

Fica evidente que para a segmentação de mercado ser utilizada é 

necessário que os consumidores sejam classificados e reunidos em segmentos de 
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maneira cuidadosa, o que implica no estudo detalhado de critérios comportamentais, 

de atitude e estilo de vida, seguido de uma análise de viabilidade de aproveitamento 

do segmento e da determinação das estratégias relativas ao mix de marketing. 

Como exposto acima, os segmentos são formados uma vez que se 

identificam grupos com características similares, com vontades, necessidades e 

comportamentos semelhantes. Conforme Mowen e Minor (2005, p.32), para bens de 

consumo, o segmento de mercado pode ser composto por milhões de pessoas. Para 

bens industriais, um segmento pode ser constituído por dezenas, centenas ou 

milhares de pessoas. Desta forma, para que a segmentação seja eficiente, é 

necessário que sejam identificadas as bases de segmentação, ou seja, quais são as 

variáveis que poderão identificar grupos distintos de consumidores ou empresas. 

Todos os autores consultados apontam para a existência de inúmeras bases de 

segmentação de consumidores, como exposto a seguir. 

 

2.8.1. Critério de segmentação de Sheth et al. 

Para Sheth et al. (2001, p.412), as respostas dos clientes aos elementos do 

composto de marketing indicam a base para a segmentação dos mercados, que 

resultam em três grandes bases para identificar segmentos em qualquer mercado: 

- a segmentação por uso do produto: divide os consumidores por nível de 

uso, classificando-os como pesados, médios e leves de acordo com a quantidade de 

produto que consomem; 

- a segmentação demográfica: identifica subgrupos de clientes com base em 

suas características demográficas, geográficas e geodemográficas, conforme 

resumo apresentado na tabela 5. O conceito de geodemografia relaciona a 

demografia e a geografia, baseando-se no princípio que pessoas com características 
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demográficas semelhantes tendem a viver em regiões geográficas semelhantes. 

Este conceito também considera que os recursos naturais e econômicos disponíveis 

em uma área geográfica acabam por moldar as atividades das pessoas, seus estilos 

de vida e comportamento. Um exemplo é o estudo intitulado “Nove Nações”, onde o 

sociólogo Joel Garreau identificou nove regiões (ou “nações”) na América do Norte, 

delimitando cada uma com base no comportamento e costumes das pessoas. 

- a segmentação psicográfica: relaciona-se com o comportamento dos 

clientes, seu estilo de vida e seus valores. Segundo Sheth et al. (2001, p.419) este 

tipo de segmentação envolve “os motivos subjacentes dos clientes, ou seja, as 

razões por que eles respondem diferentemente de outros segmentos” e é dividido 

em três categorias: (1) diferenças nos benefícios buscados, (2) atitude de 

envolvimento com o produto e (3) diferenças de estilos de vida e psicografia. 

Tabela 5 – Bases demográficas da segmentação 

 
Fonte: Adaptado de Sheth et al. (2001): “Comportamento do Cliente: indo além do comportamento do 
consumidor”. São Paulo: Atlas p. 414. 
 

 

2.8.2. Critério de segmentação de Engel et al.. 

Engel et al. (1995, p.27) cita quatro formas de segmentação, sendo três 

delas – a segmentação geográfica, a demográfica e a psicográfica – 

conceitualmente semelhantes àquelas trabalhadas por Sheth et al., embora o 
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conceito de geodemografia não seja abordado. A diferença reside na inclusão de 

uma segmentação comportamental, que se baseia nas variáveis comportamentais 

freqüentemente usadas para tipificar benefício do produto e/ ou serviço, extensão de 

uso e lealdade e situações de uso. 

 

2.8.3. Critério de segmentação de Mowen e Minor 

Mowen e Minor (2005, p.33) tratam de uma estrutura mais detalhada para as 

bases de segmentação, que se apresentam em quatro classificações, que por sua 

vez possuem subdivisões, conforme a tabela 6. Como Engel et al., Mowen e Minor 

também abordam a existência de diferentes tipos de segmentação comportamental, 

entre eles: 

- a elasticidade de preço da demanda: fundamenta-se no conceito 

econômico de que diferentes grupos de consumidores não reagem de forma igual a 

mudanças no preço de produtos e serviços. Desta forma, os clientes podem ser 

reunidos em um grupo composto por aqueles que alteram seu comportamento de 

compra frente a mudanças no preço, e em outro grupo cujo comportamento não se 

altera frente a mudanças no preço; 

- a segmentação por benefícios procurados: este conceito direciona o 

desenvolvimento de produtos e serviços com qualidades e características 

específicas, direcionadas a grupos homogêneos de consumidores; 

- taxa de uso: este tipo de segmentação agrupa os consumidores de acordo 

com o comportamento de utilização do produto ou serviço. Este conceito é similar a 

segmentação por uso do produto de Sheth et al. (2001, p.413), abordado 

anteriormente; e 
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- fidelidade à marca: a segmentação com base na fidelidade à marca 

apresentada por vários grupos de usuários, que podem ser influenciados por 

mensagens promocionais diferenciadas e, desta forma, mudar de marca ou serem 

incentivados a permanecer fiéis a marca atual. 

Tabela 6 – Bases para segmentar o mercado consumidor 

 
Fonte: Adaptado de Mowen, John C. e Minor, Michael S. (2005): Comportamento do Consumidor. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2003 p. 34. 
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Segundo Mowen e Minor (2005, p.35), existem diversas outras formas de 

segmentação que podem ser usadas, como por exemplo: o padrão de uso, que 

possibilita identificar o perfil dos consumidores mesmo que não sejam usuários, ex-

usuários, usuários potenciais, usuários pela primeira vez ou usuários regulares; e a 

ocasião de compra, que aborda a situação na qual um produto ou serviço é 

comprado como um fator de influência no comportamento do consumidor. 

 

2.9. VALORES DO CONSUMIDOR 

Segundo Karsarklian (2004, p.155), valores, normas e comportamentos 

constituem o modo de resposta distinto de um grupo social e, sendo assim, uma 

cultura é necessariamente coletiva e compartilhada. 

O conceito de valor considerado para este trabalho não se relaciona ao 

conceito de valor entregue para o cliente, mas sim a crença que um estado 

existencial ou uma conduta específica é preferível, pessoalmente ou socialmente, à 

outra (Rokeach, 1970). Este conceito trata da priorização que os indivíduos dão a 

certos aspectos em detrimento de outros. 

Para Sheth et al. (2001, p.344), uma pessoa ao pensar sobre o que é 

importante em sua vida ela o faz através de seus valores pessoais. 

Para Engel et al. (1995, p 289), os valores representam crenças do 

consumidor sobre a vida e o comportamento aceitável. Os valores expressam as 

metas que motivam as pessoas e as maneiras apropriadas de atingir essas metas. A 

natureza duradoura dos valores e seu papel central na estrutura da personalidade os 

fazem serem aplicados para compreensão de muitas situações de consumo, 

incluindo escolha do produto, escolha de marca e segmentação de mercado. 
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Blackwell et al. (2001, p.215) apresenta uma definição mais detalhada sobre 

os valores descrevendo os valores como representações das crenças do consumidor 

sobre a vida e comportamentos aceitáveis, porém, diferente das atitudes, os valores 

transcendem situações ou acontecimentos, sendo mais duradouros, pois estão 

ligados a estrutura de personalidade do indivíduo. Ainda segundo o autor, os valores 

representam os três pré-requisitos universais da existência humana: as 

necessidades biológicas, necessidades de interação social e as demandas de 

sobrevivência e funcionalidade do grupo social do qual o indivíduo faz parte. Estas 

três necessidades expressam as metas que motivam as pessoas e a decisão de 

adotar comportamentos apropriados para alcançá-las. O autor ainda destaca que as 

pessoas possuem os mesmos valores, diferenciando-se apenas no grau de 

importância que atribuem a cada um e, uma vez que os valores estão intimamente 

ligados a cognição, eles propiciam uma poderosa base de entendimento do 

comportamento do consumidor. Desta forma, destaca-se a estreita relação entre os 

valores e a personalidade, bem como o fato que as pessoas detém os mesmos 

valores, com variação apenas da intensidade da importância de cada valor para o 

indivíduo e a possibilidade de utilização dos valores na segmentação do mercado 

proposta pelos autores aqui apresentados. 

Para Engel et al. (1995, p.289) podemos classificar os valores em pessoais 

ou sociais. Os Valores sociais definem o “‘comportamento normal” para uma 

sociedade ou grupo, enquanto os valores pessoais definem o “comportamento 

normal” para um indivíduo.  Os valores pessoais refletem as escolhas que um 

indivíduo faz de uma variedade de valores sociais ou sistemas de valores aos quais 

o indivíduo é exposto. 
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Para Lambin (1998, p.96), os valores são as representações mentais das 

necessidades subjacentes, não só das necessidades individuais, mas também das 

necessidades sociais e institucionais. 

Engel et al. (1995, p.283) alinha Valores, Personalidade e Estilos de Vida 

como as variáveis mais visíveis principalmente em relação a recursos, 

conhecimento, motivação e atitudes, sendo, portanto, de mais fácil aplicação em 

estudos de Comportamento do Consumidor e em criação de mensagens mais 

relevantes, enquanto Blackwell (2001, p.212) relaciona os Valores com os temas 

Personalidade, Demografia e Estilos de Vida, como temas complementares. 

Karsaklian (2004, p.157) afirma que os valores influenciam o comportamento 

de compra uma vez que eles determinam os objetivos almejados, o nível de 

envolvimento, os atributos buscados e as atividades praticadas. 

Como descreveu Solomon (2002, p.152), as empresas sempre tentaram 

identificar mudanças de valores através de pesquisas em larga escala, uma vez que 

tinham a percepção que eles influenciavam as mudanças e as tendências no 

mercado de consumo. Ainda segundo o autor, essa abordagem originou-se na 

década de 1960. 

Existem diversas formas de se compreender o fenômeno do consumo. As 

pesquisas de comportamento do consumidor ficaram caracterizadas por assumirem 

que o comportamento do consumo está relacionado diretamente às propriedades do 

objeto ou serviço a ser consumido, seja através de um prisma econômico pelos 

benefícios que os atributos relacionados a eles propiciam, ou ainda, segundo o 

mesmo autor, por uma perspectiva simbólica caracterizada pelo produto, ou serviço, 

apresentar significados para quem os consome. 
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Outras formas de estudo do fenômeno têm se apresentado, além das 

abordagens descritas acima. Objetos de consumo como atividades esportivas, filmes 

e música podem ser estudados segundo uma abordagem que os relaciona com 

aspectos culturais. 

As definições de cultura normalmente relacionam questões como 

aprendizado de crenças ou padrões de comportamento incorporados por 

experiências repetidas que são transmitidas de geração em geração. A 

disseminação e o compartilhamento são feitos através da convivência das pessoas 

nos diversos grupos sociais que compõem a sociedade, que acabam por incorporar 

as crenças e os valores reconhecidos e respeitados pelo grupo. Segundo Lindgreen 

et al. (1975, p.88), os padrões de comportamento aprendidos e assimilados 

permeiam as experiências pessoais e interpessoais dos indivíduos, influenciando 

seus desejos de consumo e, por conseqüência, seu comportamento como 

consumidor. 

Solomon (2002, p.371), afirma que devemos considerar o contexto cultural 

em que as opções de consumo são feitas, a fim de compreendê-las, uma vez que a 

cultura é a “lente” através da qual as pessoas enxergam o consumo. 

O estudo do comportamento do consumidor despende grande atenção à 

relação entre cultura e atitudes do consumidor. Kamamura e Novak (1992, p.120), 

ao abordar a relação entre valores e atitudes destacam que os valores determinam 

atitudes e comportamentos, desta forma, o estudo dos valores proporciona um 

melhor entendimento sobre o consumidor. Como exemplo disto podemos citar Kahle 

et al. (1986), que em sua obra expõem algumas situações onde os valores 

determinam certos comportamentos. Segundo Kamamura e Novak (1992, p.281), 

alguns valores têm função dominante na orientação do consumo, o que significa que 
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mesmo que todos os valores sejam bem detalhados e identificados, a maioria se 

encontra em um nível inferior na determinação do comportamento do consumo, o 

que aponta para a necessidade de levantar e mensurar quais, dentre os diversos 

valores presentes no consumidor, são os mais importantes e determinantes de seu 

comportamento. 

Pitts e Woodside (1984) realizaram uma análise da importância que os 

valores exerciam sobre atitudes, intenções e decisão de compra. Schwartz e Bilsky 

(1990) classificaram os valores adotados na seleção de shopping centers. Sherrell et 

al (1984) analisou a relação ocorrida entre envolvimento, valores e atributos das 

marcas nas intenções de compra. Goldsmith, Stith e White (1989) destacaram sobre 

a importância dos valores pessoais no momento da compra e concluiu que a 

inovação e o envolvimento das pessoas na indústria da moda dependiam de alguns 

valores, tais como auto-conceito, pertencimento e senso de conquista.   

Complementaram que a moda depende ainda da alegria e motivação com a vida, 

ressaltando que aqueles produtos os quais o consumidor está muito envolvido, estão 

mais sujeitos a refletir seus valores sociais. Tsiotsou (2006) realizou uma pesquisa 

onde envolvimento e valores pessoais apresentavam relacionamento de 

complementaridade na explicação das intenções de compra, tendo qualidade 

percebida e satisfação como variáveis mediadoras. 

 

2.9.1. Mensuração e Instrumentos de Mensuração de Valores 

O empenho dos pesquisadores em mensurar valores não é atual, 

comparando-se ao desenvolvimento de disciplinas mercadológicas contemporâneas. 

Em 1948 foi publicado um trabalho de autoria de A. D. Woodruff e F. J. Divesta onde 

os valores de estudantes eram mensurados e relacionados às suas atitudes. No 
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artigo “The Measurement of Values” (1954), de autoria de L. L. Thurstone, encontra-

se uma escala de valores morais que resultou em uma técnica de julgamentos 

comparativos. Na publicação “Cognitive Consistency, Response, Reinforcement and 

Attitude Change” (1959), W. A. Scott apresentou um método para mensurar valores 

e ideologias em uma cultura. A seguir, são descritos os principais métodos de 

identificação e mensuração de valores. 

 

2.9.1.1. A Escala de Valores de Rockeach - EVR 

Milton Rockeach foi um dos principais estudiosos de Valores, sendo citado 

em quase toda a bibliografia pesquisada para esta pesquisa. Sua definição de Valor 

é citada por muitos autores, como em Engel et al. (1995, p.290) e em Lambin (1998, 

p.96), que conceituam um valor como a convicção duradoura de que um 

determinado modo ou conduta é preferível no plano pessoal e social, a outros 

modos de conduta ou existência opostos. Rockeach (1970, p.5) define um “sistema 

de valores” como um conjunto organizado de convicções duradouras, que dizem 

respeito a modos de conduta ou de existência. Adicionalmente, o mesmo autor 

afirma que os valores dizem respeito tanto a metas, quanto a maneiras de 

comportar-se para atingir essas metas. Para tanto, ele identificou dois tipos de 

Valores: os Valores Instrumentais e os Valores Terminais. 

Lambin (1998, p.96) descreve os valores terminais como as convicções que 

se têm em relação a objetivos que se tentam atingir (a felicidade, a sabedoria). Os 

valores instrumentais designam as convicções detidas quanto às formas desejadas 

de se comportar para melhor atingir os valores terminais (comportar-se 

honestamente, ter responsabilidades etc). Dado que os valores se adquirem pela 

cultura, a maioria das pessoas de uma mesma sociedade detém os mesmos valores 
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porém em graus diferentes. A importância relativa de cada valor será, portanto, 

diferente de indivíduo para indivíduo, estas diferenças podem ser utilizadas como 

critério de segmentação. 

Rockeach (1970, p.28) identificou dezoito Valores Instrumentais e dezoito 

Valores Terminais que são retidos pelo indivíduo, conforme a tabela 7. 

Tabela 7 – Lista de Valores de Rockeach 

 
Fonte: Adaptado de Engel et al. (1995): "Comportamento do Consumidor". Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos 
e Científicos S.A., 2000. p. 291 
 

A partir destes valores foi desenvolvida a Escala de Valores de Rockeach -  

EVR. Engel et al. (1995, p.290) conceitua a EVR como uma série de metas e 

maneiras de comportar-se que as pessoas têm que classificar por ordem de 

importância, podendo ser analisadas por sexo, idade, etnia ou por qualquer variável 

que possa ser de interesse para a segmentação de mercado. 

Para os mesmos autores, vários estudos ligaram valores pessoais à escolha 

de marca, uso de produto ou segmentação de mercado (p.291). 

A maioria das aplicações no passado utilizou a EVR para melhor descrever 

as diferenças entre segmentos definidos a priori pela demografia ou outras variáveis. 
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Apenas mais recentemente os valores têm sido usados como critérios para 

segmentar populações em grupos homogêneos de indivíduos que compartilham um 

sistema de valores comum. 

 

2.9.1.2. A Escala de Valores de Schwartz - EVS 

A Escala de Valores de Schwartz foca os sistemas de valores de forma 

diferente da EVR, uma vez que, ao invés de basear apenas em valores 

instrumentais ou finais, Schwartz introduz uma estrutura de fatores motivacionais. 

Engel et al. (1995, p.291) descrevem a proposta de Schwartz de que valores 

são metas transituacionais que servem ao interesse de indivíduos ou de coletivos de 

pessoas que expressam uma de dez motivações universais ou tipos de valor. Estas 

motivações ou tipos de valor são os princípios orientadores nas vidas das pessoas. 

O primeiro tipo de valor é o que serve aos interesses pessoais como realização, 

autodireção e estimulação. Os valores que servem aos interesses sociais são a 

benevolência, a conformidade e a segurança. Por fim, os interesses mistos, 

descritos na EVS como universalismos, são um mundo de beleza, um mundo de 

paz, sabedoria e amor maduro. 

Ainda segundo Engel et al. (1995, p.291) compreender os valores pessoais 

ajuda a entender as respostas individuais à questão “Este produto é para mim?”. 

Valores são particularmente importantes no estágio de reconhecimento da 

necessidade da tomada de decisão do consumidor, mas afetam consumidores ao 

determinar critérios de avaliação respondendo à questão “Essa marca é para mim?”. 

Valores são motivações duradouras ou os “fins” que as pessoas buscam em suas 

vidas. De certa maneira, o marketing fornece os “meios” para alcançar estes fins. 
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2.9.1.3. A Lista de Valores (LDV)   

Uma crítica relativa a Escala de Valores de Schwartz é de que apesar de 

esta abordar os domínios coletivos e sociais do indivíduo, não apresenta uma 

relação direta com o comportamento do consumidor (Kamamura e Novak, 1992). 

A Lista de Valores (LDV), também denominada na língua inglesa por “List of 

Values (LOV)”, criada por Kahle (1986), se trata de um instrumento de mensuração 

reduzido da EVR, por incluir somente nove valores terminais, o que acaba por 

facilitar o problema referente ao ranking que os respondentes devem organizar a 

partir dos dezoito valores terminais propostos por Rockeach (1973). 

Dois dos itens da LDV – respeito próprio e senso de realização – são 

idênticos aos itens da EVR, enquanto os itens restantes combinam ou generalizam 

os demais valores descritos na EVR. Beatty et al. (1985), após comparar os dois 

métodos, conclui que os itens da EVR que não possuem adequação ao critério de 

generalidade foram eliminados pelo LDV.  Na tabela 8 são descritos os valores 

componentes da LDV. 

Tabela 8 – LDV (Lista de Valores) ou LOV (List of Values) 

 
Fonte: Adaptado de Sheth et al. (2001, p.344) 
 

O valor “respeito próprio” está relacionado à priorização de condutas que 

satisfaçam a necessidade de ser orgulhoso de si, da maneira como se age em 
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relação às circunstâncias da vida. Este valor também está relacionado à confiança 

que a pessoa tem em si mesma, como sendo capaz de resolver os problemas que o 

cotidiano lhe apresenta, de forma condizente com os desejos do seu “eu”. Os 

indivíduos que priorizam este valor apresentam uma auto-estima alta, baseada na 

crença de que agem de acordo como que acreditam, se auto-valorizando como 

pessoa. 

O valor “auto-realização” aborda a priorização da obtenção do sucesso nas 

atividades que o indivíduo se propõe a fazer, nas várias dimensões da vida da 

pessoa. Aqueles que dão maior importância a este valor têm um estilo de vida que 

prioriza, por exemplo, o sucesso profissional. Este indivíduo consome produtos e 

serviços e se relaciona com grupos que condizem com seu objetivo profissional. 

O valor “segurança” aborda a tentativa do indivíduo em evitar infortúnios que 

possam acontecer. Aqueles que dão maior atenção a este valor procuram a 

segurança, a salvo de circunstâncias que possam lhe causar algum dano físico ou 

psicológico, protegendo-se de possíveis acidentes ou, até mesmo, livres da violência 

encontrada na sociedade. Como resultado, compram carros que consideram mais 

seguros, instalam trancas e alarmes em suas casas e evitam investimentos de risco. 

Pessoas que enfatizam este valor buscam ter ou manter o controle sobre todos os 

aspectos ligados às suas vidas, evitando riscos que considerem desnecessários ou 

que não possam ser minimizados. 

O valor “sentimento de pertença” ou “pertencimento” refere-se à 

necessidade social do ser humano, à busca da aceitação e de sentir-se necessário 

pelo grupo. Este indivíduo busca participar efetivamente de aglomerações sociais 

como a família, grupos de amigos, clubes e comunidades. Buscam as atividades em 

grupo e consomem os bens e serviços relacionados ao grupo os quais participam. 
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O valor “estímulo” é priorizado por aqueles que buscam uma vida mais 

excitante e estimulante, procurando atividades que proporcionem fortes emoções, 

como esportes radicais e profissões de risco, ou mesmo insalubres, que lhes garanta 

uma vida intensa, incomum e não tediosa. São potenciais consumidores de bens e 

serviços que traduzam este conceito, como energéticos. 

O valor “senso de realização” se apresenta de forma mais intensa nas 

pessoas que buscam uma maior tranqüilidade, uma consciência tranqüila ou até 

mesmo uma vida mais sossegada. Este valor também se reflete no uso dos talentos 

e na obrigação de realizar certas tarefas que devem ser feitas por ele, uma vez que 

possui o dom e a capacidade de fazê-las. 

O valor “diversão” é priorizado por aqueles que buscam uma vida mais feliz 

e prazerosa. Os temas entretenimento e lazer estão presentes ao longo de toda a 

vida, incluindo questões ligadas a arte, viagens, música, turismo e qualquer outra 

atividade que possa causar bem-estar. 

Ser “respeitado” corresponde ao reconhecimento e admiração que decorre 

dos outros ou de grupos de indivíduos. Pode ser traduzido, por exemplo, na busca 

pela busca de uma maior capacitação educacional do indivíduo, ou na realização de 

tarefas que sejam consideradas difíceis de serem cumpridas, na tentativa de ser 

reconhecido ou aprovado. 

O valor “relações calorosas” inclui as condutas que resultam em uma 

aproximação do indivíduo com outras pessoas ou grupos de pessoas. Aborda 

questões como amizade, paixão e relacionamentos emocionalmente fortes. Este 

valor pode causar o consumo de produtos que visam ser dados a outros indivíduos, 

na tentativa de gerar ou manter uma aproximação entre as pessoas. 
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2.9.1.4. Values and Life Style (VALS) 

Segundo Kahle, Beatty e Homer (1986) a VALS – acrônimo de Values and 

Life Style ou Sistemas de Valores e Estilos de Vida é uma das mais intrigantes 

metodologias já criadas, cujo objetivo é o levantamento e investigação dos valores 

de um indivíduo. 

Holman (1984) descreve a VALS como uma tipologia do consumidor 

americano criada por Arnold Mitchel em 1978, tendo sua base teórica baseada na 

hierarquia das necessidades de Maslow e no conceito de caráter social desenvolvido 

por Riesman, Glazer e Denney.  Ainda segundo Holman (1984), a metodologia VALS 

foi desenvolvida pela SRI (Stanford Research Institute), uma organização de 

pesquisa Norte-americana, através de pesquisas do tipo survey, que permitiram 

identificar características psicológicas e demográficas que afetam o comportamento 

do consumidor e suas preferências e decisões com relação a suas atividades, 

consumo de produtos, serviços e mídia. Em 1980, a SRI pesquisou uma amostra de 

1635 indivíduos, que responderam mais de 800 questões relativas a atitudes, 

finanças, hábitos de mídia, consumo de produtos e atividades. Em 1981 foi aplicado 

outro questionário a uma amostra de 2121 indivíduos, com o objetivo primário de 

refinar o sistema de classificação da tipologia VALS. Ainda em 1981, através de um 

acordo com o Simmons Market Research Bureau, a metodologia VALS foi incluída 

na Simmons’ Annual Survey of Media and Market e 8600 indivíduos foram 

classificados segundo a VALS. Em 1982, a pesquisa foi respondida por 12438 

pessoas. Holman (1984) explica que a decisão da SRI de ceder o uso da VALS a 

outras organizações resulta da sua proposta de ser uma instituição de ciência social, 

comprometida com o crescimento, a evolução e o futuro da humanidade, uma vez 
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que, quanto mais empresas utilizarem os conceitos pragmáticos da VALS, mais 

produtos e serviços serão adequados ao homem. 

Segundo Solomon (1998, p.151), com o passar do tempo a metodologia foi 

aperfeiçoada, uma vez que o comportamento do consumidor poderia ser melhor 

compreendido se estivesse relacionado a indicadores de estilo de vida, ao invés dos 

valores sociais de uma pessoa.  Desta forma, atualmente, não podemos considerar 

a VALS como o acrônimo descrito acima, uma vez que o atual sistema é baseado no 

perfil psicológico do indivíduo e especificamente criado para mensurar os padrões de 

compra dos consumidores. Sua aplicação tem sido usada para entender as razões 

que levam os consumidores a fazerem suas escolhas, ou seja, ela busca entender 

as motivações que estimulam o comportamento do consumidor a decidir pela 

compra de um produto ou contratação de um serviço para, de forma preditiva, 

entender as reações individuais dos consumidores ao lançamento de novos 

produtos ou serviços. 

Segundo Sheth et al. (2001, p.355), embora a SRI tenha tentado identificar 

diferenças no consumo de produtos entre os vários segmentos em cada um dos 

sistemas VALS, seu melhor uso é na orientação das comunicações de marketing, 

através da representação dos estilos de vida e valores que as empresas estão 

tentando atingir. Nos últimos anos a SRI vem pesquisando a possibilidade de 

estender o uso da VALS para outras culturas. Da mesma forma, outras empresas 

estão tentando desenvolver esquemas de segmentação psicográfica semelhantes 

ao VALS. Sheth et al. (2001, p.357) destaca o trabalho da agência de publicidade 

Backer Spielvogel Bates Worldwide, que, através de um Global Scan, programa que 

pesquisa os consumidores de dezessete países, identificou cinco tipos psicográficos 

globais: Esforçados, Realizadores, Pressionados, Adaptadores e Tradicionais. Este 
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estudo mensura duzentos e cinqüenta atitudes, sendo cento e trinta específicas a 

um país, e cento e vinte transculturalmente pertinentes. Os autores concluem que  

essas iniciativas apontam para uma tendência das empresas de marketing de buscar 

entender o comportamento dos consumidores, além das descrições demográficas 

até então usadas. 

 

2.9.1.4.1. VALS-1 

A VALS-1 é o primeiro modelo de aplicação da VALS e, tendo sido 

desenvolvida a partir de teorias psicológicas e desenvolvimentistas, segmentou a 

população dos Estados Unidos em nove grupos, baseada na identidade (composta 

pela personalidade, valores e estilo de vida) que os indivíduos buscam e 

exteriorizam através de seus comportamentos de compra. Para a SRI os indivíduos 

buscam e adquirem produtos, serviços e experiências que lhes propiciem satisfação 

e dêem forma, substância e caráter a suas identidades. 

A VALS-1 era composta por trinta e quatro questões criadas a partir de 

modelos estatísticos e teóricos e abordavam, de forma específica e geral, atitudes 

enunciadas, indicadores demográficos, o comportamento do consumidor e questões 

sociais. 

Conceitualmente a VALS-1 tinha sua base no uso de duas dimensões: (1) a 

hierarquia de Maslow – cuja teoria explicava que os indivíduos partem de suas 

motivações fisiológicas, passando pelas de segurança, de socialmente pertencer a 

algo e de auto-estima, até chegar às motivações de auto-realização – e (2) a Teoria 

de Caráter Social de Riesman – segundo a qual a pessoa pode ser orientada para o 

ambiente externo ou para o seu interior, alterando sua conduta com base nos outros 

ou em si mesma, respectivamente. 
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Figura 1 – VALS-1: Nove segmentos de estilo de vida nos EUA. 

 
Fonte: Adaptado de Sheth et al. (2001, p.352) 

 

A VALS-1 possui uma tipologia definida por três categorias básicas de 

Valores e estilos de Vida dos consumidores: 

 
• Consumidores impulsionados pela necessidade ao invés da 

preferência. Nesta categoria estão os Sobreviventes, os Sustentadores e os 

Pertencentes; 

 
• Consumidores direcionados externamente geralmente consomem com 

base no que as pessoas pensarão com relação ao consumo daquele produto por 

eles. São considerados a espinha dorsal do mercado e compostos pelos Emuladores 

e os Realizadores; 

 

• Compradores direcionados internamente adquirem produtos ou 

serviços mais por acordo com suas necessidades individuais do que pelos valores 

decorrentes das aparências externas. Esta categoria engloba os Eu-sou-eu, os 

Experimentadores e os Socialmente Conscientes. 
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Na base da tipologia estão os Sobreviventes e os Sustentadores, que são 

melhor representados, respectivamente, pelos idosos pobres e a juventude 

desempregada. 

Os Pertencentes vem a seguir e formam o maior dos nove grupos, formado 

por americanos de meia-idade, classe média e orientados para o ambiente externo. 

Os Realizadores e os Emuladores também são orientados para o exterior. 

Os Realizadores são os mais ricos e compostos pelos profissionais e executivos de 

sucesso, enquanto os Emuladores, não possuindo dinheiro ou sucesso, buscam 

emular o estilo de vida dos Realizadores. 

Na tipologia VALS-1 existem três grupos orientados para o seu interior, os 

Eu-sou-eu, os Experimentadores e os Socialmente Conscientes. Os indivíduos que 

compõem o grupo dos Eu-sou-eu são adolescentes rebelados contra os modos de 

vida estabelecidos, o status quo. Os Experimentadores são aqueles que apreciam 

todas as experiências recreativas e sensoriais que podem ser vividas, como 

esportes, viagens, esqui etc. Os Socialmente Conscientes são aqueles voltados para 

questões sociais como o meio-ambiente, a responsabilidade social, o entendimento 

e paz entre as nações. 

Por fim, o grupo dos Integrados é composto por aqueles que conquistaram 

um bem-estar material e o sucesso nas suas áreas de atuação. Caracterizam-se 

também pelo interesse em causas ou atividades que lhes ofereçam significado à 

vida e não apenas fama ou fortuna. 

 

2.9.1.4.2. VALS-2 

Com o passar do tempo a metodologia VALS foi se aperfeiçoando com base 

no argumento de que o comportamento do consumidor poderia ser melhor 
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compreendido caso a metodologia estivesse mais relacionada a indicadores de 

estilos de vida, do que ao fato do indivíduo concordar com certo valor social 

(SOLOMON; 2002, p.151).  

Tabela 9 – Relação de perguntas da metodologia VALS-2 

 
Fonte: Adaptado de Sheth et al. (2001, p.354) 
 

A VALS-2 é o segundo modelo de aplicação da metodologia VALS e 

abrange os meios e capacidades psicológicas, físicas, demográficas e materiais. 

Estudo, renda, autoconfiança, saúde, inteligência e disposição, tendo sido projetada 

especificamente para mensurar padrões de comportamento de consumo, através de 
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trinta e nove perguntas, sendo trinta e cinco alinhadas com os fatores psicológicos e 

quatro a fatores demográficos, variando as respostas em um continuum entre 

abundantes e mínimos, através das quais o entrevistado é classificado em um dentre 

oito grupos, baseado principalmente em duas dimensões: recursos e auto-

orientação.  

De acordo com a SRI, os indivíduos são guiados por uma dentre três auto-

orientações: (1) princípio – os consumidores são orientados em suas escolhas por 

critérios idealizados e abstratos ao invés de desejos de aprovação, eventos, 

sentimentos ou pela opinião de outros indivíduos. (2) status – os consumidores 

compram produtos e contratam serviços que representem seu sucesso perante as 

outras pessoas. (3) ação – os consumidores são guiados por um desejo de atividade 

física ou social, variedade e riscos. Com base nas divergências entre as traduções 

encontradas nas literaturas disponíveis sobre VALS-2, conforme tabela 10, adotou-

se uma postura cautelosa com relação a nomenclatura dos termos que definem os 

grupos. Desta forma, optou-se por utilizar os termos usados por Veiga-Neto (1997, 

p.147-149), uma vez que foi o único que tratou das diferenças de sentido entre as 

palavras, quando efetuada a tradução do inglês para o português. 

Tabela 10 – Nomenclatura das tipologias VALS-2 utilizadas pelos autores 

 
Fonte: O autor, a partir dos conceitos extraídos de cada uma das publicações em referência.  
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Cabe destacar que Engel et al. (1995, p.299-300) e Karsaklian (2004, p.133-

135) abordam a metodologia VALS, porém listam apenas as classificações de 

segmentação VALS-1. 

A seguir são apresentados os oito grupos referentes a VALS-2, através de 

uma descrição aproximada das características dos indivíduos pertencentes a cada 

grupo, resultante da segmentação da metodologia VALS-2. Segundo Veiga-Neto 

(1997, p.147-149), essa caracterização reflete os perfis dos cidadãos dos Estados 

Unidos da América, não existindo dados disponíveis que permitam traçar um 

paralelo destes perfis com indivíduos brasileiros. 

• Inovadores (Innovators): composto por indivíduos bem sucedidos, 

sofisticados, ativos, pessoas com auto-estima elevada e recursos abundantes. 

Buscam o crescimento, o auto-desenvolvimento e o auto-conhecimento, 

expressam-se de várias formas e modos, algumas vezes guiados por princípios, 

e outras vezes por um desejo de ação, inovação, mudança, enfim de fazer a 

diferença. São líderes já estabelecidos ou emergentes em empresas e no 

governo, entretanto sua busca por desafios é constante. Sua imagem é 

importante, porém não como status, mas como a expressão de seu gosto, 

independência e personalidade. Têm ampla gama de interesses sendo 

preocupados com questões sociais. Seus bens e tipo de recreação refletem um  

gosto refinado e apurado pelas melhores coisas da vida. 

• Idealistas (Thinkers): São pessoas maduras, satisfeitas, apreciadoras de 

conforto, possuem personalidades que valorizam a ordem, o conhecimento e a 

responsabilidade. A maioria das pessoas dessa tipologia tem boa formação 

profissional e é economicamente ativa (ou aposentou-se recentemente). São 

bem informados sobre as notícias nacionais e mundiais e estão alertas para 
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oportunidades que permitam expandir seu conhecimento em geral. Estão 

satisfeitos e felizes com sua carreira, família e estabilidade social. Suas 

atividades de lazer tendem a se concentrar em áreas próximas a sua residência. 

Demonstram respeito moderado pelo status quo, autoridades e decoro social, 

mas possuem uma “mente aberta” receptiva a novas idéias e mudanças sociais. 

Fundamentam suas decisões e opiniões em princípios sólidos e, desta forma, 

aparentam tranqüilidade e segurança. Apesar de possuir uma renda que lhes 

permita muitas escolhas, tendem a ser consumidores conservadores, são 

práticos. Críticos, procuram durabilidade, funcionalidade e valor agregado nos 

produtos e serviços que compram. 

• Empreendedores (Achievers): Possuem uma carreira de êxito. São pessoas 

orientadas a escolher uma carreira que gostem, que lhes dê prazer, o que 

geralmente fazem. Buscam ter controle sobre suas próprias vidas. Preferem o 

consenso a estabilidade e não gostam de correr riscos. São profundamente 

dedicados ao trabalho e à família. O trabalho lhes proporciona senso de 

responsabilidade, recompensa financeira e prestígio. Suas vidas sociais refletem 

este enfoque e são estruturadas ao redor e em função da família, igreja e 

carreira. Gozam de vidas convencionais, são politicamente corretos e respeitam 

a autoridade e o status quo. Valorizam o que as outras pessoas pensam, desta 

forma, adquirem produtos e serviços de prestígio que possam demonstrar seu 

sucesso. 

• Experimentadores (Experiencers): Em sua ampla maioria são jovens, têm 

vitalidade, entusiasmo, impulsividade e rebeldia. Buscam variedade e excitação, 

saboreiam o novo e apreciam o risco. Encontram-se no processo de formular e 

definir seus estilos de vida e padrões de comportamento. Apresentam-se 
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imediatamente entusiasmados com novas possibilidades, mas logo se 

desinteressam por algo mais novo e diferente. Não são politizados, possuem 

pouco conhecimento amplo e são ambivalentes sobre o que acreditam. Evitam 

estar em conformidade com a maioria, uma vez que buscam diferenciar-se, 

porém invejam a riqueza, o prestígio e o poder de outras pessoas. São 

praticantes vigorosos de exercícios físicos, esportes ao ar livre e atividades 

sociais. São consumidores ávidos e gastam muito de sua renda em roupas, fast 

food, música, cinema e vídeo. 

• Conservadores (Believers): São indivíduos conservadores, convencionais, 

com fortes convicções, concretas e baseadas em códigos tradicionalmente 

estabelecidos, como família, igreja, comunidade e nação. Muitos expressam 

códigos morais que estão profundamente enraizados e são seguidos sem 

questionamentos e interpretados de forma literal. Seguem rotinas estabelecidas, 

realizadas em grande parte nas proximidades de seus lares. Residem em áreas 

consideradas próximas de seus familiares e das organizações sócias e religiosas 

as quais pertencem. Como consumidores são conservadores e previsíveis, 

favorecendo produtos nacionais e marcas  tradicionais. São avessos a 

experimentação, inovação e novidades. Sua renda e nível de educação são 

normalmente modestos, mas adequados as suas necessidades e interesses. 

Reconhecem o valor da educação, porém acreditam mais no trabalho duro e 

diário. 

• Esforçados (Strievers): São pessoas em busca da motivação e da aprovação 

do mundo ao seu redor. Despendem um grande esforço para encontrar seu lugar 

na sociedade. São inseguros de si mesmos e são possuidores de poucos 

recursos econômicos, sociais e psicológicos. São preocupados com a opinião e 
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aprovação dos outros. Como não possuem dinheiro ou bens materiais, para 

estas pessoas o sucesso resume-se a aspectos financeiros e posses. Passam ou 

já passaram por necessidades, muitas vezes consideram-se injustiçados. São 

impulsivos e se ressentem facilmente. Muitos procuram vestir-se de acordo com 

a moda. São imitadores daqueles que consideram ídolos, porém seus objetivos 

normalmente estão além de seu alcance. 

• Habilidosos (Makers): São pessoas que possuem habilidades de construção 

e conhecem seu valor pessoal. Vivem dentro do círculo família-emprego-lazer, 

possuindo poucos interesses fora deste contexto. Vivem o mundo a partir de 

objetivos claros, através de metas a serem cumpridas como construir uma casa, 

criar os filhos, trabalhar e aposentar-se. São detentores de habilidade manual, 

renda e convicções para prosperar e concluir seus planos. São conservadores, 

resistentes a novas idéias e práticas, respeitam a autoridade e o governo, mas 

são ressentidos com relação a certas práticas que acreditem limitar seus direitos. 

São consumidores de produtos e serviços práticos e eficazes. 

• Sobreviventes (Survivors): São pessoas que vivem em situação difícil e até 

precária. Possuem grandes restrições financeiras. Sobrevivem do crédito ou de 

ajuda governamental ou de familiares. Possuem baixo nível de escolaridade e 

pouca ou nenhuma qualificação profissional. Sem laços sociais fortes, são 

displicentes com a saúde e desmotivados com relação ao futuro. Concentram-se 

em um dia por vez, não possuindo planos futuros de longo prazo. Resignados e 

passivos, na maioria das vezes apresentam-se desorientados e por isso são 

cautelosos com o consumo. Se constituem em um mercado fraco e 

desinteressante para a maioria dos produtos e serviços, porém apresentam 
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lealdade com suas marcas e compromisso com os pagamentos com os quais se 

comprometem. 

Figura 2 – Diagrama das tipologias VALS-2 

 
Fonte: Veiga-Neto (1997, p.146) e adaptado de SRI International disponível em  
www.sric-bi.com/VALS/types.html 
 
 
 
 

2.10. TV DIGITAL 

Segundo Hoineff (1996, p.18) a nova televisão não mais se organizará por 

redes, mas pela oferta de programas. Necessariamente estes deverão ser 

adequados ao perfil demográfico e comportamental da audiência e, sendo assim, 

torna-se essencial conhecer a fundo as características que definirão as áreas de 

interesse da população para o desenvolvimento da programação. 
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Ao longo do século XX, a televisão analógica transformou-se no principal e 

no maior meio de comunicação com as massas, no Brasil e no mundo. Baseada em 

um sistema de transmissão em rede, os sinais de uma emissora são captados por 

milhões de aparelhos espalhados por todo o território nacional. Segundo o relatório 

PNAD/ IBGE (2005), nove em cada dez domicílios possuem pelo menos um 

aparelho de televisão, ou seja, mais de quarenta milhões de residências convivem 

com o conteúdo que as emissoras lhes oferecem. A televisão, através do atual 

modelo de transmissão analógico, modificou padrões culturais e sociais (ZUFFO, 

2001). Tal abrangência e influência sobre a audiência ainda não foram alcançadas 

por nenhum outro meio de comunicação existente; a Internet, por exemplo, deve 

demorar ainda muito tempo para popularizar-se e conseguir se equiparar com a 

televisão. 

A TV Digital já é realidade em alguns países, como Estados Unidos, Reino 

Unido e Japão, que já criaram padrões e modelos de negócio que viáveis para todos 

os segmentos da sociedade envolvidos. Em sua configuração mais aceita até o 

momento, a TV de Alta Definição (ou HDTV - High Definition Television) opera com 

1.125 linhas de varredura horizontal e 60Hz, que em certas condições de 

luminosidade e movimento chega a ser similar á imagem reproduzida por uma 

película de trinta e cinco milímetros, o que permite a leitura de duas páginas de 

revista em tamanho real, compostas por tipologia normal, ou seja, com utilização de 

caracteres em corpo nove ou dez. Na HDTV, a relação entre largura e altura (16:9) é 

muito maior que a da televisão convencional (4:3). O ângulo de visão na distância da 

tela, que nos televisores comuns é de dez graus, aumenta para trinta graus na 

HDTV. Há também um ganho no tamanho da tela e no brilho da imagem, 

comparados a de uma projeção cinematográfica. Por fim, enquanto no televisor 



90 

convencional a distância mínima do telespectador para a tela é de sete vezes a 

altura da tela, na HDTV essa distância cai para três vezes, o que significa que a 

imagem pode ser vista bem de perto, sem distorções e com ganho de detalhes. Com 

relação ao áudio, a HDTV opera com circuitos independentes de áudio em alta-

fidelidade, oferecendo assim a sensação de estéreo tridimencional, ou seja, o 

estéreo convencional acrescido de canais de surround para efeitos ambientais, 

semelhantes ao sistema presente em salas de projeção. 

Inicialmente, a principal motivação para a criação da TV Digital foi a melhoria 

da imagem e do som recebidos nos aparelhos. Através da digitalização dos sinais, 

desde a sua geração até a recepção, a imagem seria comparável àquela gerada 

pela reprodução de um DVD, enquanto o som passaria de dois para até cinco 

canais, o que, segundo Hoineff (1991; p.117), representa um salto qualitativo só 

comparável à chegada da televisão a cores. Porém a TV Digital não representa 

apenas uma melhoria no sinal, mas também a possibilidade de criação de efeitos 

especiais, interação entre o telespectador e o conteúdo oferecido e o controle da 

programação entre outras novidades. 

Segundo pesquisa realizada pelo CPqD – Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento em Telecomunicações em 1999 (BNDES, 2000), para a maioria 

dos brasileiros, apenas a melhoria de áudio e vídeo já representa uma enorme 

vantagem, bem como motivação suficiente para despender um valor financeiro e 

realizar a troca do seu aparelho de televisão. Ainda segundo a pesquisa do CPqD, a 

aceitação da TV Digital pelos telespectadores deverá ser plena, na medida em que 

os telespectadores poderão, através da interatividade oferecida, escolher a sua 

programação, determinar o melhor horário para assisti-la, bem como filtrar e até 

mesmo eliminar os intervalos comerciais através do controle remoto. Cabe ressaltar 



91 

que a mesma pesquisa aponta que os serviços interativos em TV Digital exigirão o 

aprendizado de novas funções ao qual o telespectador pode resistir. Uma aplicação 

interativa de difícil aprendizado pode desestimular o telespectador ou pelo menos 

não despertar seu interesse (ZUFFO, 2001). São exemplos de aplicações interativas 

que são temas de  pesquisa ou até mesmo já estão sendo aplicadas na TV Digital 

(SCHWALB, 2003): (1) Guia Eletrônico de Programação (EPG – Eletronic Guide 

Program); (2) Vídeo sob Demanda (VoD – Vídeo on Demand) ou Pay per View; (3) 

Jogos on-line; (4) Programas de televisão com jogos interativos (Game Show); (5) 

Programas de música interativos; (6) Programas de educação interativos (T-

learning); (7) Transmissão de eventos esportivos com interatividade; (8) 

Hospedagem e reservas de vôos; (9) Compras diretas via televisão (Home 

Shopping); (10) Acesso e movimentação de contas bancárias (Home Banking); (11) 

Programas de apostas (como loterias, por exemplo); (12) Ações, comunicação e 

acesso a serviços governamentais (T-Government); (13) Correio Eletrônico (T-mail); 

e (14) Personalização da experiência multimídia do telespectador. 

 

2.10.1. Histórico 

Segundo Hoineff (1991, p.115), uma nova tecnologia, capaz de ampliar o 

padrão da imagem da televisão para mais de mil linhas, começou a ser pesquisada 

no início dos anos setenta por diversas empresas japonesas, especialmente a Sony 

e a rede de televisão NHK, o que talvez explique a vantagem do Japão. Antes do 

final da década os esquemas da HDTV já estavam prontos. Em 1981, a Sony 

desenvolvia o primeiro gravador de imagens em Alta Definição. Em 1985 as 

primeiras transmissões foram feitas no Japão, na Expo85, utilizando-se uma faixa de 

freqüência de 27 MHz. Em 1987, transmissões por meio de microondas foram feitas 
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em Washington, através de dois canais contíguos em UHF. Ainda em 1987, sinais 

em HDTV foram enviados para o satélite e distribuídos nos Estados Unidos através 

de um sistema de cabos. No início de 1988, imagens em Alta Definição eram 

transmitidas do Japão para a Austrália utilizando os sistemas Intelsat e Aussat de 

satélites. Em setembro do mesmo ano, as Olimpíadas de Seul foram parcialmente 

transmitidas para 81 localidades diferentes no Japão pelo sistema, sendo a primeira 

cobertura internacional em Alta Definição. 

Nos Estados Unidos, as transmissões digitais se iniciaram no final de 1988. 

Ao final da década de 80 os japoneses já apresentavam um domínio de 

setenta e cinco por cento do mercado mundial. Em 1989, a Zenith uniu-se à AT&T 

para pesquisar a produção de equipamentos digitais de HDTV.  

Ao final de 1991, as empresas transmissoras, as produtoras de 

equipamentos eletrônicos e os órgãos reguladores começaram a discutir a formação 

de um grupo para analisar a viabilidade do desenvolvimento da TV Digital, surgindo 

o ELG – European Launching Group, que se expandiu e passou a incorporar outros 

grupos, tanto públicos quanto privados, com interesses no assunto. Criou-se um 

MoU (Memorandum of Understanding), estabelecendo as regras a serem seguidas 

pelos participantes do ELG. Todos o assinaram em setembro de 1993, quando então 

o ELG passou a se chamar DVB – Digital Vídeo Broadcasting. Nessa época foi 

realizado um estudo sobre a viabilidade e perspectivas da TV Digital terrestre na 

Europa, introduzindo questões como o fornecimento do serviço a diferentes 

mercados consumidores ao mesmo tempo. 

O DVB tinha como objetivo o desenvolvimento de um sistema digital 

completo baseado em um só padrão para vários países, cada um com 

características específicas, como sua geografia, por exemplo. No final de 1995 
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ocorreram as primeiras transmissões digitais na Europa. Nos Estados Unidos, a 

RCA, NBC e o Centro de Pesquisas David Sarnoff desenvolveram o ACTV – 

Advanced Compatible Television, e no final dos anos 90 o ACTV-II. 

Segundo Hoineff (1991, p.125), nos Estados Unidos o período de 1988 a 

1992 foi inicialmente aceito como o núcleo da transição da TV convencional para a 

TV de Alta Definição, porém, apenas em 1990, percebeu-se que a transição seria 

bem mais demorada. 

No Japão (BNDES; 2000, p.4), em 1995, foi criado, com o apoio do governo 

japonês, redes de TV e principais indústrias do setor, o ADTV-LAB – Advanced 

Digital Television Broadcasting Laboratory, cujo objetivo era digitalizar as 

transmissões de TV no país. Em 1997, foi criado o DIBEG – Digital Broadcasting 

Experts Group, em cuja constituição estavam as mesmas entidades anteriores e 

também grandes empresas não japonesas, sendo seus principais objetivos a 

promoção de intercâmbio de informações técnicas e a cooperação internacional. 

Somente em 1999 foi criado o padrão japonês de TV Digital, o ISDB – 

Integrated Services of Digital Broadcasting. Os trabalhos de desenvolvimento deste 

padrão encontram-se mais adiantados no segmento via satélite, cuja operação 

iniciou-se em 2000. Quanto a transmissão terrestre, os primeiros testes foram 

realizados em 1999 e concluídos em 2000. 

Segundo ÖS (2006, p.32), cada um dos três grandes centros de pesquisa – 

Japão, Estados Unidos e Europa, já possuem o seu sistema de TV Digital em uso 

comercial de larga escala, cada um com suas respectivas vantagens, restrições e 

pontos em comum, como por exemplo, o uso de um terminal de acesso (set-top box) 

para recepção dos sinais digitais e a adoção de conversores durante o processo de 

transição da TV Analógica para a TV Digital. Um quarto padrão, que na verdade 
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utiliza como base os três padrões que existem, é o chinês, que surgiu em 2004 e é 

chamado de DTVIA – Digital Television Industrial Alliance. 

 

2.10.2. Definição de TV Digital 

Trata-se de um sistema de radiodifusão televisiva que transmite sinais 

digitais, em lugar dos atuais sinais analógicos (BNDES; 2000, p.4).  

Caracteriza-se por ser um sistema mais eficiente no que tange à recepção 

dos sinais nos aparelhos de televisão, uma vez que, enquanto em uma transmissão 

analógica cerca de cinqüenta por cento dos pontos de resolução de uma imagem se 

perdem e, portanto apenas metade deles são recebidos nos receptores; a 

transmissão digital permite que o sinal transmitido pelas emissoras seja totalmente 

recebido pelos televisores domésticos. Isto significa, a priori, uma sensível melhora 

na qualidade da imagem, que se torna também imune a ruídos e interferências. Além 

de uma melhora na imagem, a transmissão digital permite um aumento da qualidade 

do som, que passa a ser idêntico àquela obtida com a reprodução de um CD 

(Compact Disk). 

As modalidades mais conhecidas de televisão digital (BNDES, 2000) são a 

SDTV (Standard Definition Television) e a HDTV (High Definition Television). A 

primeira é um serviço de áudio e vídeo digitais, com apresentação de imagens na 

relação 4:3 (largura:altura da imagem), cujos aparelhos receptores possuem 480 

linhas (semelhante à TV Analógica) compostas por 704 pontos ao longo de cada 

uma. A HDTV, cuja imagem possui formato 16:9, é recebida em aparelhos com 1080 

linhas de definição e 1090 pontos em cada uma delas. Intermediário a estes dois 

sistemas existe a EDTV, televisão de média definição, que possibilita a utilização de 
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aparelhos com 720 linhas de 1280 pontos. Algumas classificações consideram a 

EDTV como uma televisão de alta definição. 

Todos os sistemas de transmissão operam com a possibilidade de se 

realizar a comunicação através de dois canais, que são utilizados em conjunto e 

muitas vezes simultaneamente. Estes canais são: (1) o Broadcast, que pode utilizar 

uma rede terrestre, de satélite, a cabo ou mesmo microondas em alguns casos. 

Segundo OS (2006, p.34), já existem padrões para a recepção de TV Digital em 

dispositivos móveis como celulares e computadores portáteis; e (2) Retorno, que 

normalmente utiliza a rede telefônica ou algum padrão de transmissão sem-fio 

(wireless) como transporte. 

No que tange ao Broadcast, a HDTV necessita de uma taxa de transmissão 

de dados (bits por segundo) bem mais elevada do que o sistema SDTV. Sua 

principal vantagem é a nitidez da imagem, uma vez que possui um número total de 

pontos por tela seis vezes maior que o sistema SDTV. Em contraponto, a HDTV 

precisa de uma elevada taxa de transmissão de dados, que acaba por ocupar quase 

toda a banda de transmissão disponível com apenas um sinal de televisão. 

A SDTV, pelo fato de operar com uma menos taxa de transmissão, permite 

que em uma mesma banda de transmissão sejam enviados os sinais de até quatro 

canais de televisão, ou ainda um menor número de canais de televisão e vários 

canais de dados. A figura 3 apresenta como na faixa hoje ocupada por apenas um 

canal de televisão analógica, de largura igual a 6 MHz, podem ser transmitidos, por 

exemplo: (1) um canal de HDTV com alta qualidade (AQ) e alta definição (AD) e um 

canal de dados (D); (2) um canal de HDTV (com alta definição e média qualidade - 

MQ), um canal de SDTV (SD) e um canal de dados; e (3) quatro canais de SDTV 

mais um canal de dados.  
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Figura 3 – Possibilidades da Transmissão Digital 

 
Fonte: ABERT - Associação Brasileira de Emissoras de Televisão / SET - Sociedade de Engenharia de Televisão 
(ANATEL) 

 

2.10.3. Os Sistemas disponíveis 

2.10.3.1.  Sistema Americano – ATSC 

Padrão utilizado nos Estados Unidos, tendo sido desenvolvido em 1996. 

Tem como principais características de transmissão (WHITAKER, 1999): 

• Codificação de vídeo MPEG-2 (como todos os demais padrões); 

• Codificação de áudio Dolby Digital Áudio Coding-3; 

• Transporte de mídias com multiplexação MPEG-2 TS (como todos os demais 

padrões); 

• Banda de 6 MHz; e 

• Capacidade de transmissão de 19 Mbits por segundo por via terrestre e 38 

Mbits por segundo via cabo. 

O sistema americano foi um trabalho pioneiro (BNDES, 2000), que pecou 

pela grande necessidade de compatibilidade com o sistema analógico vigente no 

país: o NTSC – National Television Systems Committee. Praticamente todos os 

esforços na definição do padrão foram relativos aos modos de codificação de vídeo 

e áudio a serem utilizados, na tentativa de manter esta compatibilidade, de forma 
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que outros fatores importantes, como a interatividade, foram deixados de lado em 

um primeiro momento. Discutiu-se ainda com relação a um modo de transmissão de 

dados via broadcast mais adequado, levando em consideração as taxas de erro dos 

canais de comunicação e das modulações empregadas no sistema (OS, 2006). 

Originariamente este padrão não oferece interatividade e não permite a 

recepção móvel, embora existam aplicações comerciais que desenvolveram 

mecanismos de interatividade e recepção móvel. 

 

2.10.3.2. O Sistema Europeu – DVB 

Teve seu início em 1993, embora muitas pesquisas já haviam sido iniciadas 

na década de 80. Resulta da união de grandes empresas européias, principalmente 

alemãs, francesas e britânicas, que acabou por criar vários padrões para TV Digital, 

seja de transmissão terrestre (DVB-T), via satélite (DVB-S), a cabo (DVB-C) ou 

mesmo via rádio microondas (DVB-MS e DVB-MC), embora a prioridade para 

desenvolvimento tenha sido dada inicialmente à transmissão via satélite e a cabo, 

devido a sua simplicidade se comparada a terrestre (WOOD, 1997). Atualmente, 

outros países fora da Europa utilizam o sistema DVB, como a Austrália, por exemplo. 

Suas diferenças quanto aos demais padrões são: 

• Capacidade de transmissão de 19 Mbits por segundo até 68 Mbits por segundo, 

porém o mais comum é a utilização de canais com 39 Mbits por segundo; e 

• Apresenta um custo mais barato para os conversores (set-top boxes) entre US$ 

150.00 e US$ 450.00. 

Segundo ÖS (2006, p.42), desde o início foi considerada a questão da 

interatividade, sendo alocados para o tráfego de dados 110 Kbits por segundo do 

total transmitido, que pode ser feito por três formas: (1) Enhanced Broadcast, onde 
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aplicações interativas são armazenadas na set-top Box localmente, não havendo 

uso de canal de retorno; (2) Interactive Broadcast, onde um canal de retorno é 

utilizado para interagir com aplicações enviadas pelo canal de broadcast; e (3) 

Internet Access, onde é usado um canal de retorno permanente para a interação. 

Ainda segundo o autor, o sistema DVB é amplamente utilizado e é 

considerado o mais completo em termos de especificações, com vários trabalhos 

comerciais e de pesquisa sendo desenvolvidos, com foco nos problemas relativos a 

transmissão de dados e interatividade, entre outros. 

 

2.10.3.3. O Sistema Japonês – ISDB 

Foi o primeiro padrão desenvolvido fora do eixo Estados Unidos-Europa. Ao 

ser desenvolvido levou em consideração as principais características dos sistemas 

em uso no Japão, sendo responsável por um grande avanço da indústria japonesa. 

Baseia-se na geração, transmissão e recepção de sinais digitais, tendo sido 

desenvolvido levando em consideração questões relativas a segurança no acesso a 

aplicações. Como o sistema DVB, o ISDB permite a recepção móvel de sinais, 

apresentando compatibilidade com sistemas móveis de telefonia celular. Em testes 

realizados em laboratórios brasileiros, o sistema ISDB apresentou a melhor 

qualidade de transmissão e recepção de sinais, em comparação com os sistemas 

DVB e ATSC (ABERT/ SET, 2000). 

Inicialmente desenvolvido para utilização de um canal de satélite, atualmente 

o ISDB também possui padrões para a transmissão terrestre, microondas e cabo. A 

taxa máxima de transmissão é de 40 Mbits por segundo. Embora no início a 

interatividade não fizesse parte do sistema, atualmente é uma realidade. 
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O ISDB se encontra hoje em uso em larga escala no Japão, onde várias 

aplicações e novos serviços foram incorporados, proporcionando novas dimensões 

ao trabalho inicial de digitalização do áudio e vídeo das transmissões das emissoras 

de televisão. 

Em junho de 2006, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto 

que regulamenta a escolha do padrão japonês para a TV digital brasileira, o 

preferido das emissoras de televisão brasileiras. O decreto prevê que a implantação 

do sistema digital deverá levar sete anos e que o desligamento da versão analógica 

ocorrerá em julho 2016. 

O acordo prevê o uso de tecnologia japonesa com a incorporação de 

inovações desenvolvidas por pesquisadores brasileiros. Entre essas inovações estão 

o sistema de compressão de vídeo (MPEG-4), o sistema operacional (middleware) e 

aplicativos (softwares, por exemplo), que seriam agregados ao sistema de 

modulação japonês no Brasil. 

As primeiras transmissões da TV digital começarão por São Paulo. Para 

implementarem a TV digital, as redes receberão um novo canal, com 6 MHz 

(intervalo do espectro idêntico ao atual), para fazer a migração de um sistema para o 

outro. As redes de TV serão obrigadas a usar todo o espectro, sob pena de 

perderem o direito à freqüência, de acordo com regras que serão definidas pelo 

Ministério das Comunicações. 

 

2.10.4. Perfil de mercado do consumidor brasileiro 

Segundo o Relatório IBGE - PNAD (IBGE, 2005) a população brasileira é 

composta atualmente por 170 milhões de pessoas, distribuídas conforme a tabela 11 

a seguir. 
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Tabela 11 – População residente e número de domicílios por região 

 
Fonte: Adaptado de IBGE - PNAD (2005): Tabela 261 - População residente por situação, sexo e grupos de 
idade. Disponível em  http://www.sidra.ibge.gov.br/. Acessado em 05/07/2007. 

 
Há uma predominância de domicílios do tipo casa (89,3%), com apenas 

9,6% de apartamentos. Nas Regiões Sudeste e Sul a concentração de apartamentos 

é maior do que nas demais regiões, com 13,3% e 10,1% respectivamente. O número 

médio de moradores por domicílio é de 3,76, sendo que nas Regiões Norte e 

Nordeste são encontrados os maiores números médios de moradores por domicílio, 

com respectivos 4,56 e 4,16. 

Desde 1 de agosto de 1997, o Critério de Classificação Econômica Brasil 

está sendo utilizado pela Associação Brasileira de Anunciantes – ABA, Associação 

Nacional das Empresas de Pesquisa – ANEP e Associação Brasileira dos Institutos 

de Pesquisa de Mercado – ABIPEME. Este critério tem como função estimar o poder 

de compra dos domicílios urbanos, abandonando a pretensão de classificar a 

população em termos de “classes sociais”. Segundo este critério, os domicílios estão 

distribuídos entre as classes econômicas e regiões conforme a tabela 12. 
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Tabela 12 – Domicílios urbanos por Classes Econômicas e Índice de Potencial de Consumo 

 
Fonte: Adaptado de Target Marketing. Brasil em Foco 2006 - Índice Target Potencial de Consumo, disponível  
em www.targetmark.com.br. 
 

A tabela 12 também apresenta o IPC Eletro, que se traduz na participação 

percentual do total esperado de despesas familiares com a aquisição de 

refrigeradores, máquinas de lavar, fogões, condicionadores de ar, , secadoras de 

roupa, ferros elétricos, liquidificadores, ventiladores, exaustores, lâmpadas e pilhas 

elétricas, fornos elétricos, freezers, máquinas de lavar pratos, batedeiras, 

ozonizadores, aspiradores de pó, chuveiros elétricos, secadores de cabelo, fornos 

microondas, televisores, rádios, aparelhos de som, videocassetes, DVD players etc. 

Segundo o relatório IBGE - PNAD (2005), em média, o rendimento das 

pessoas responsáveis pelos domicílios no Brasil é menos da metade do rendimento 

médio mensal do brasileiro que é de R$ 708,00. A Região Sudeste apresenta a 

maior média de rendimento, enquanto a Região Nordeste apresenta a menor. A 

tabela 13 apresenta a renda média familiar por classe econômica. 

Tabela 13 – Renda média familiar por classe econômica. 

 
Fonte: ABEP - Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa - 2003 - www.abep.org - Dados com base no 
levantamento Sócio econômico - 2000 - IBOPE. 
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A estrutura etária da população brasileira é composta, na sua maioria, de 

pessoas entre 10 e 39 anos (53,4%), com o mesmo padrão de distribuição em todas 

as regiões do país, com uma pequena diferença nas regiões Norte e Nordeste, onde 

o número de pessoas entre 10 e 19 anos é maior. A mediana da idade da população 

brasileira é de 24,2 anos. 

No Brasil, a proporção de pessoas alfabetizadas, ou seja, a pessoa capaz de 

ler e escrever um bilhete simples no idioma que conhece, com dez anos ou mais de 

idade, decresce conforme aumenta a idade: 93% das pessoas entre 10 e 14 anos 

contra apenas 65% das pessoas com 65 anos ou mais. As Regiões Sudeste, Sul e 

Centro-Oeste apresentam proporções de pessoas alfabetizadas acima da média 

brasileira, enquanto a Região Nordeste é a que apresenta as menores proporções. 

Com relação a escolaridade das pessoas responsáveis pelo domicílio, uma 

grande parcela da população (30,7%) possui de 4 a 7 anos de estudo. 

Em 14% dos domicílios brasileiros há pelo menos um morador que fala 

algum outro idioma além do português e, no geral, esse idioma é o inglês ou o 

espanhol. Considerando as classes econômicas, em 55% dos domicílios classe A há 

pelo menos um morador que fala algum outro idioma; já na classe B, esse número 

cai para 28%, e na classe C, 12%. 

 

2.10.5. Posse de Bens Eletrônicos e penetração de Mídia 

A TV é um dos bens de consumo com maior penetração no Brasil (IBGE – 

PNAD, 2005). Nas principais regiões metropolitanas do país (Belo Horizonte, 

Curitiba, Distrito federal, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e 

São Paulo) esse número alcança 96% dos domicílios. A totalidade dos domicílios 

das classes A e B possui TV, enquanto na Classe E, esse número é de apenas 47%. 
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Os domicílios da Classe A possuem em média 3,5 TVs; a classe B, 2,4; e a 

classe C, 1,6. No Brasil a média de TVs por domicílio é 1,9. Ao analisarmos a 

evolução da quantidade de domicílios com TV no Brasil, percebe-se uma taxa de 

crescimento cada vez menor, o que nos leva a supor uma saturação. Entre 1970 e 

1980 o crescimento foi de 32%, enquanto nas décadas de 80 e 90 foi de 17,6% e 

14%, respectivamente. Nos últimos anos, o número de domicílios com televisão 

permanece próximo aos 90%, com pequenas variações de um ano para outro. 

Quanto a dimensão dos aparelhos de televisão, o modelo mais encontrado é 

o de 20 polegadas. A presença de aparelhos de televisão de 29 polegadas ainda é 

maior nos domicílios das classes A e B. Cerca de 80% das TVs têm controle remoto 

e o tempo médio para se trocar a televisão por uma nova é de 4,5 anos (BNDES, 

2000). Na tabela 14 pode ser observada a posse de bens duráveis por Região. A 

disparidade das condições da população e dos domicílios também se reflete na 

posse de bens eletrônicos. 

Tabela 14 – Posse de aparelhos eletrônicos por Região. 

 

Fonte: Adaptado de IBGE - PNAD (2005): Disponível em  http://www.sidra.ibge.gov.br/.  
Acessado em 05/07/2007. 
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Segundo o CPQD (2004), a posse de outros bens relacionados à televisão é 

condicionada às condições financeiras da população. Desta forma, é possível 

observar na tabela 15, que o videocassete está presente em 96% dos domicílios 

com Tv da classe A, enquanto que atinge somente 1% dos domicílios da classe E. 

Tabela 15 – Percentual de domicílios com TV dotados de alguns bens relacionados à TV. 

 
Fonte: Adaptado de IBGE - PNAD (2005): Disponível em  http://www.sidra.ibge.gov.br/.  
Acessado em 05/07/2007. 
 

Ainda segundo a análise do mesmo relatório, outros bens não apresentam 

penetração tão grande quanto o videocassete, porém mantém a diferença entre as 

classes econômicas com maior e menor poder aquisitivo. Essas disparidades de 

posse são ainda maiores se analisarmos o microcomputador com acesso à Internet, 

conforme o exposto na tabela 16. Pode-se notar que enquanto mais da metade dos 

domicílios da classe A já possuem acesso à Internet, o percentual da classe E é 

quase zero. 

Tabela 16 – Percentual de domicílios com TV que possuem microcomputador e acesso à 
Internet, por classe econômica. 

 
Fonte: Adaptado de Target Marketing. Brasil em Foco 2006 - Índice Target Potencial de Consumo, disponível em 
www.targetmark.com.br 
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2.10.6. Atributos considerados importantes da TV Digital 

Com base no relatório do CPQD (2004), na tabela 17 são relacionados os 

atributos considerados importantes. Chamam a atenção os atributos relacionados a 

qualidade da imagem (melhoria da imagem atual, sem interferências), a 

possibilidade de acessar a Internet através da televisão e ter um canal com mais 

informações ao cidadão. Cabe destacar a diferença dos resultados entre cidades de 

tamanho diferentes e entre as classes econômicas. 

Tabela 17 – Relação dos atributos da TV Digital considerados mais importantes. 

 
Fonte: Adaptado de CPQD (2004): Relatório Mapeamento da Demanda – Pesquisas de mercado e 
análise de tendências. Acessado em 05/07/2007 e disponível em 
http://www.fndc.org.br/arquivos/106Mapeamento_da_demanda_versaoA.pdf , 2004. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

3.1. TIPO DE PESQUISA 

A fim de atingir os objetivos propostos, segundo Malhotra (2006) realizou-se 

uma pesquisa de caráter quantitativo (p.154) e descritivo conclusivo por 

levantamento (p.182), visando avaliar as reações preliminares aos novos conceitos 

que envolvem a TV Digital, com base nas características e recursos disponibilizados 

na fase de sua implantação no Brasil. 

Por fim, esta pesquisa apresenta fenômenos vinculados a atributos, a 

exemplo das atitudes, opiniões e valores, cujas regras de mensuração estão 

apoiadas em escalas métricas, de natureza quantitativa. Segundo o mesmo autor, o 

estudo é descritivo sendo seu resultado obtido a partir do levantamento de dados, 

por meio da submissão de questionários realizados através de uma abordagem 

pessoal (p.185-186) e estruturada (p.182). 

Este define a pesquisa quantitativa como uma metodologia que procura 

quantificar os dados e, geralmente, aplica alguma forma de análise estatística 

(p.155). Tanto Aaker et al. (2004) quanto Malhotra (2006, p.182), descrevem os 

métodos da pesquisa quantitativa como estruturados.  

Entre outras indicações, Malhotra (2006, p.101) aponta a possibilidade do 

uso da pesquisa descritiva quando os objetivos forem descrever as características 

de grupos relevantes, como consumidores. O autor também indica a pesquisa 

descritiva quando o objetivo for estimar a porcentagem de pessoas em uma 

população específica que exibe um determinado comportamento, ou ainda, para 

determinar as percepções de características de produtos ou serviços. Tais 

indicações vão ao encontro da proposta desta pesquisa, conforme descrito 
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anteriormente nos objetivos, que visa estabelecer a viabilidade do uso da ferramenta 

de pesquisa VALS-2 para um segmento populacional específico. 

 

3.2. DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS 

Inicialmente foi produzido um formulário com questões desenvolvidas com 

base nas referências acima apresentadas. Este questionário inicial era composto por 

perguntas de natureza qualitativa e quantitativa e foi respondido por 31 sujeitos 

selecionados segundo o mesmo critério de seleção da amostra da pesquisa. A 

tabulação e análise dos resultados serviram de base para a seleção e adequação de 

perguntas, bem como determinaram sua relevância para a pesquisa. Este processo 

também apontou a necessidade da criação de novas questões, que acabaram por 

evitar desvios de compreensão das respostas e, por conseqüência, dos dados 

obtidos. 

Para a definição das variáveis da pesquisa fez-se uso das fontes do 

referencial teórico, com destaque para o questionário estruturado VALS-2 e as bases 

de segmentação comportamental apresentadas a partir do trabalho de Mowen e 

Minor (2005). 

As variáveis selecionadas para os fins da pesquisa foram agrupadas em 

cinco segmentos, conforme listado abaixo: 

Perfil do entrevistado – ocupação, classificação segundo a metodologia 

VALS-2 (primeiro nível e segundo nível), sexo, idade, classe econômica, renda 

mensal em moeda corrente e grau de escolaridade; 

Posse de bens eletrônicos – aparelho de televisão com tela no formato 

Widescreen (16:9), Aparelho de DVD, equipamento de reprodução de áudio digital 
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home theater, câmera de vídeo; aparelho de telefonia móvel (celular) e Micro 

computador pessoal. 

Características de consumo da programação de TV – tipos de programação 

assistida pela família do entrevistado, forma pela qual o entrevistado recebe o sinal 

de TV em casa, quantidade de horas que a família do entrevistado assiste TV de 

segunda a sexta, aos sábados e aos domingos. 

Migração – intenção de migração do sistema analógico para o digital. 

Atributos mais importantes da TV Digital – determinação dos cinco atributos 

mais importantes da TV Digital. 

No que tange as variáveis idade e classe econômica foram utilizadas as 

escalas das tabelas anteriores. Desta forma, as faixas etárias foram de 18 a 24 

anos, 25 a 29 anos, 30 a 34 anos, 35 a 44 anos, 55 a 64 anos e 65 anos ou mais. 

Ambas as variáveis estão em conformidade com o Critério Brasil (ABEP, 2003). 

Para a determinação das faixas da variável renda mensal foi utilizado o 

critério da metodologia VALS-2 no intuito de evitar viés na análise dos resultados, 

conforme a tabela 18 abaixo. 

Tabela 18 – Conversão das faixas de renda VALS-2. 

Renda Anual VALS-2 (US$)
Cotação 
Dólar

menos de US$ 10,000 /ano menos de 833,33         1,90          menos de 1.585,83      

De US$10,000 a US$ 14,999 / ano 833,33         1.249,92      1,90          1.585,83      2.378,59      

De US$15,000 a US$ 19,999 / ano 1.250,00      1.666,58      1,90          2.378,75      3.171,51      

De US$20,000 a US$ 24,999 / ano 1.666,67      2.083,25      1,90          3.171,67      3.964,42      

De US$25,000 a US$ 29,999 / ano 2.083,33      2.499,92      1,90          3.964,58      4.757,34      

De US$30,000 a US$ 39,999 / ano 2.500,00      3.333,25      1,90          4.757,50      6.343,17      

De US$40,000 a US$ 49,999 / ano 3.333,33      4.166,58      1,90          6.343,33      7.929,01      

De US$50,000 a US$ 74,999 / ano 4.166,67      6.249,92      1,90          7.929,17      11.893,59    

De US$75,000 a US$ 99,999 / ano 6.250,00      8.333,25      1,90          11.893,75    15.858,17    

De US$100,000 a US$ 199,999 / ano 8.333,33      16.666,58    1,90          15.858,33    31.716,51    

mais de US$200,000 mais de 16.666,67    1,90          mais de 31.716,67    

Renda Mensal             
VALS-2 (US$)

Renda Mensal (R$)

Fonte: O autor. 
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Para tanto, as faixas de renda expressas em dólar americano (US$) foram 

convertidas para moeda corrente nacional – Real (R$) – utilizando-se a cotação 

oficial do dólar comercial do dia 06/07/2007 (INVERTIA, 2007), quando da impressão 

dos questionários para a coleta dos dados e teste do questionário. 

 

 

3.3. SUJEITOS DA PESQUISA 

POPULAÇÃO: Estudantes e corpo docente do curso Politécnico de 

Propaganda e Marketing e da Universidade Estácio de Sá, residentes na Cidade do 

Rio de Janeiro e de Niterói, economicamente ativos e que reconheçam as 

características da TV Analógica, bem como as características e diferenciais da TV 

Digital. O tamanho da população foi estimado em 800 alunos e 200 professores. 

 

AMOSTRA: Segundo Malhotra (2006, p.509), o uso da regressão tipo 

stepwise é indicado para amostras suficientemente grandes. Para este trabalho 

foram feitas 121 entrevistas, com indivíduos selecionados a partir de um critério 

aleatório e sistemático. Tanto no caso dos 82 estudantes quanto dos 39 docentes, a 

seleção foi feita através de sorteio com base no número de matrícula. As entrevistas 

foram feitas nas dependências de dois campi selecionados por conveniência do 

pesquisador, o que pode ter causado um viés de amostragem nos resultados finais. 

A identificação do segmento populacional de sujeitos que reconhecem as 

características da TV Analógica e da TV Digital foi realizada a partir de questões-

filtro inseridas no questionário. 

Após a tabulação dos questionários, os sujeitos da pesquisa apresentaram 

as seguintes características, como exposto nos gráficos 1 e 2, a seguir: 
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Gráfico 1 – Perfil Sócio-demográfico da amostra. 
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Fonte: O autor. Informações obtidas através da tabulação dos questionários.  
 

 
Gráfico 2 – Perfil de renda e grau de instrução da amostra. 

Perfil de Renda e Instrução da Amostra
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Fonte: O autor. Informações obtidas através da tabulação dos questionários.  
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3.4. COLETA DE DADOS 

Os dados foram obtidos a partir da aplicação dos questionários aos sujeitos 

pesquisados durante o período da primeira semana do mês de setembro até a 

quarta semana do mês de outubro de 2007, no período diurno, de segunda a sexta, 

em ambientes universitários. 

 

3.5. TRATAMENTO DOS DADOS 

Após a coleta de dados ter atingido o tamanho amostral pretendido, os 

resultados foram objeto de Regressão Logística (HAIR et al 2005, p. 381-419), 

utilizando o programa estatístico SPSS versão 12. 

 

3.6. HIPÓTESES DA PESQUISA 

Segundo Clark e Goldsmith (2006), as características de personalidade do 

consumidor determinam a espontaneidade da sua atitude de adoção. Os autores 

testaram um modelo contendo três construtos, o aspecto inovador do sujeito, sua 

susceptibilidade com influência interpessoal refletida pela atenção a informações 

que possibilitam a comparação social e auto monitoramento, e seu papel relaxado, 

definido por Kahle (1995a, 1995b) como o tipo de sujeito menos afetado por 

interferências sociais, mais utilitário e menos atento a aspectos superficiais. Tais 

estudos evidenciam a preocupação teórica com aspectos psicográficos dos 

adotantes de produtos inovadores. Assim, sabendo-se que ambos, Estilo de Vida 

primeiro nível e Estilo de Vida segundo nível, estão associados a uma escala ordinal 

ascendente por conservadorismo, que varia desde “1” para o sujeito inovador até “8” 

para o sobrevivente. E estabelecido ainda que a variável dicotômica Propensão à 
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Migração para a TV Digital apresenta “0” para favorável e “1” para desfavorável, 

então: 

H1: O primeiro nível do perfil psicográfico influencia positivamente com a 

propensão à migração para a TV digital. 

H2: O segundo nível do perfil psicográfico influencia positivamente a 

propensão à migração para a TV digital. 

A importância das bases de segmentação sócio-demográfica entre sujeitos 

com propensão à adoção de tecnologias inovadoras foi estudada por Zeithaml e 

Gilly (1987), Gauvin e Sinha (1993), e Lee, Lee e Eastwood (2003).  Entender quem 

toma as decisões de compra é uma questão importante para os profissionais de 

marketing, uma vez que precisam determinar a quem se dirigir e se precisam atingir 

ambos os gêneros, ou especificamente a qual deles - masculino ou feminino. Tem-

se dado atenção especial a qual cônjuge desempenha o papel do que tem sido 

chamado de autoridade financeira familiar. Segundo Solomon (2000), ele é o 

indivíduo que acompanha as contas da família e decide como qualquer recurso 

adicional será gasto. 

Embora não tenham sido encontradas evidências em outros estudos de que 

o gênero seja uma variável demográfica representativa, para a variável categórica 

onde o sexo masculino é igual a “0” e o feminino igual a “1”, será testado que: 

H3: O gênero possui relação com a propensão à migração para a TV digital. 

Trabalhos de Gilly e Zeithaml (1985) e Strutton, Lumpkin e Vitell (1994) 

concluíram que a idade influencia a propensão a adoção de novas tecnologias, 

sendo que pessoas mais idosas tendem a apresentar menor probabilidade em 

demonstrar atitude favorável. Sendo Faixa Etária uma variável ordinal com intervalos 

de “1” para idade entre 18 e 24 anos até “7” com idade superior a 65 anos, então: 
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H4: A faixa etária possui relação positiva com a propensão à migração para a 

TV digital. 

Mavri e Ioannou (2006), El-Haddad e Almahmeed (1992) e Gilly e Zeithaml 

(1985) concluíram que sujeitos com renda mais elevada, pertencentes a extratos 

sociais mais elevados e com bom nível educacional tendem a ser mais susceptíveis 

a se tornarem iniciantes na adoção de novas tecnologias.  

Sendo a Classe Econômica uma variável ordinal variando de “1” para a 

classe A1 mais elevada até “5” para a classe E mais baixa, então: 

H5: A classe econômica a qual o sujeito está classificado possui relação 

direta com a propensão marginal à migração para a TV digital. 

Sendo a Faixa de Renda Familiar uma variável ordinal onde “1” representa 

renda inferior a quatro salários mínimos e “10” renda superior a oitenta salários 

mínimos, então: 

H6: A faixa de renda familiar possui relação inversa com a propensão 

marginal à migração para a TV digital. 

Para o Nível de Instrução, sendo “1” o nível básico até “6” para o sujeito que 

detém curso de pós-graduação, então: 

H7: O nível de instrução possui relação inversa com a propensão marginal à 

migração para a TV digital. 

De modo similar às conclusões obtidas por Mavri e Ioannou (2006), quanto 

ao aspecto cognitivo, avalia-se se o grau de informação que o sujeito possui a 

respeito da televisão digital é representativo na sua intenção de compra, sendo esta 

uma variável categórica onde “0” representa “estar bem informado” e “1” representa 

o contrário, então: 

H8: O nível cognitivo do sujeito sobre a televisão digital possui relação direta 

com a propensão marginal à migração para a TV digital. 
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3.7. LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Esta pesquisa está limitada à população dos universitários de dois campi 

localizados nas cidades do Rio de Janeiro e de Niterói. Esta amostra apresenta viés 

amostral na origem por estar limitada a uma pequena fração do universo em cujos 

campi foram selecionados por conveniência. A coleta de dados foi conduzida “ex 

ante” implantação da TV Digital no Brasil. Como resultado do levantamento de 

campo, as opiniões e atitudes foram tabuladas e analisadas para fins de 

segmentação utilizando unicamente as bases de segmentação comportamentais 

estabelecidas por Mowen e Minor (2005), bem como os níveis originais 

estabelecidos pela técnica VALS-2. 

Outra limitação refere-se à adaptação da técnica VALS-2 na sua aplicação, 

originalmente utilizada para determinar características psicográficas gerais na 

sociedade norte-americana, uma vez que, sendo o objetivo principal deste trabalho 

determinar sua viabilidade e aplicabilidade no processo de implantação da TV Digital 

no Brasil. 

Os termos Classe Social e Classe Econômica foram considerados como 

sinônimos, embora segundo o Critério Brasil de Classificação o primeiro termo tenha 

sido substituído pelo segundo. 

Por fim, o estabelecimento dos atributos da TV Digital, bem como dos custos 

de transição da TV Analógica, a fim de mensurar o reconhecimento de valor por 

parte dos entrevistados, se limitam àqueles encontrados no referencial teórico. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

4.1. APLICAÇÃO DA METODOLOGIA VALS-2 

Cada indivíduo da amostra foi submetido ao questionário VALS-2, e as 

informações enviadas a SRI, via Internet, que através de um serviço disponibilizado 

em seu endereço eletrônico recebe as respostas transcritas da entrevista e 

apresenta a tipologia a qual o entrevistado pertence. Ao final da transcrição de todos 

os questionários, a amostra apresentou a seguinte distribuição na classificação 

VALS-2: 

Gráfico 3 – Distribuição da Amostra pelo Critério VALS-2 

Distribuição da Amostra pelo Critério VALS-2
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Fonte: O autor. Informações obtidas através da tabulação dos questionários.  

 
Exceto pela tipologia “Esforçados”, que apresentou um maior número de 

ocorrências na amostra, houve uma distribuição equilibrada dos sujeitos da pesquisa 

nas tipologias VALS-2. 
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4.2. PERFIL OCUPACIONAL DAS CATEGORIAS VALS-2 

Como exposto anteriormente no perfil da amostra, os sujeitos da pesquisa 

foram 82 estudantes e 39 docentes da Universidade Estácio de Sá. 

Ao analisarmos separadamente os grupos “Estudantes” e “Docentes” fica 

evidente uma concentração destes nas categorias VALS-2, como demonstrado no 

gráfico 4. Cada tipologia é composta por apenas por um grupo. 

Gráfico 4 – Classificação VALS-2 X Ocupação da Amostra 
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Fonte: O autor. Informações obtidas através da tabulação dos questionários.  

 

4.3. PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO DAS CATEGORIAS VALS-2 

A incidência de homens e mulheres nas categorias VALS-2 apresentou-se 

de forma equilibrada próxima à igualdade, exceto na tipologia “Inovadores”, onde o 

número de sujeitos do sexo feminino supera em aproximadamente 66% o número de 

entrevistados do sexo masculino, conforme exposto no gráfico 5. 
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Gráfico 5 – Classificação VALS-2 X Sexo 
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Fonte: O autor. Informações obtidas através da tabulação dos questionários.  

No que tange a idade, houve uma evidente concentração em cada uma das 

classificações VALS-2, conforme a tabela 19 a seguir: 

Tabela 19 – Classificação VALS-2 X Faixa Etária 

Fonte: O autor. Informações obtidas através da tabulação dos questionários.  

Apenas os “experimentadores” e os “esforçados” apresentaram sujeitos nas 

faixas etárias de 18 a 24 anos e 25 a 29 anos. 
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Todos os entrevistados na faixa de 30 a 34 anos foram classificados como 

“esforçados”. 

Houve incidência de Indivíduos nas faixas de 35 a 44 anos e de 45 a 54 

anos em praticamente todas as classificações VALS-2, enquanto as faixas 

superiores, de 55 a 64 anos e acima de 65 anos, se aproximam dos extremos da 

classificação VALS-2. 

No que tange as classes econômicas, a distribuição da amostra se 

apresentou conforme a tabela 20 abaixo: 

Tabela 20 – Classificação VALS-2 X Classe Econômica 

 
Fonte: O autor. Informações obtidas através da tabulação dos questionários.  

Praticamente todas as classificações VALS-2 apresentaram concentrações 

em torno de uma determinada classe econômica. A exceção dos “idealistas” que 

estão presentes em praticamente todas. 

Como nas faixas etárias, os “inovadores” e os “sobreviventes” aproximam-se 

dos extremos, desta vez em contraposição. 

As constatações acima, referentes a distribuição das categorias VALS-2 nas 

classes econômicas, parecem se repetir ao analisarmos a distribuição por faixas de 

renda, como pode ser constatado abaixo na tabela 21. 



119 

Tabela 21 – Classificação VALS-2 X Renda Mensal 

Fonte: O autor. Informações obtidas através da tabulação dos questionários.  
 

Ao analisarmos o nível de escolaridade da amostra fica evidente seu peso 

na determinação da classificação VALS-2, principalmente no que tange aos 

“inovadores”, aos “idealistas” e aos “sobreviventes”, como demonstra a tabela 22. 

Tabela 22 – Classificação VALS-2 X Escolaridade 

 
Fonte: O autor. Informações obtidas através da tabulação dos questionários.  

 

4.4. AS CATEGORIAS VALS-2 E A INTENÇÃO DE MIGRAR 

Houve uma clara distinção entre as categorias VALS-2 e a intenção dos 

entrevistados em migrar para a TV Digital, conforme a figura 4. 
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Figura 4 – Classificação VALS-2 X Intenção em migrar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O autor. Informações obtidas através da tabulação dos questionários.  

 

4.5. ANÁLISE QUANTITATIVA 

4.5.1. Variáveis Analisadas 

A análise da propensão do consumidor a migrar do seu aparelho de 

televisão com recepção de sinal analógico para outro com sinal digital, buscou obter 

evidências de discriminação a partir de uma amostra caracterizada por atributos 

psicográficos, sócio-demográficos e cognitivos. No primeiro caso, o procedimento de 

mensuração adotado foi a técnica VALS2, a partir da qual foram tipificados dois 

níveis de segmentação – um primário e outro secundário, gerando as variáveis 

ordinais Estilo de Vida primeiro nível e Estilo de Vida segundo nível, denominadas 

respectivamente VALS2[1] e VALS2[2]. Na dimensão sócio-demográfica, foram 

adotadas: a variável categórica gênero (GEN), as variáveis ordinais Faixa Etária 

(IDADE), Classe Econômica (SOC), Faixa de Rendimento Familiar (RENDA) e Nível 

Baixo Recurso
Baixa Inovação

Alto Recurso
Alta Inovação

Motivação Principal

IDEALISTAS

2

CONSERVADORES

5

EMPREENDEDORES

3

ESFORÇADOS

6

EXPERIMENTADORES

4

HABILIDOSOS

7

INOVADORES

1

SOBREVIVENTES

8

Princípios Status Ação

Declararam que migrarão

Declararam que não irão migrar



121 

de Instrução (INSTR). O aspecto cognitivo foi mensurado pela variável categórica 

Conhecimento da TV Digital (COG).  

 

4.5.2. Regressão Logística 

A regressão logística é adotada quando se pretende verificar a variável 

dependente que individualiza duas classes, uma favorável a ocorrência do fenômeno 

e outra antagônica, ou desfavorável. A variável dependente é categórica, assumindo 

valores binários, as variáveis independentes são ordinais ou categóricas. Por sua 

característica contínua, a estimativa da variável dependente pode resultar em 

estimativa de probabilidade, bastando para isto que seja efetuada uma 

transformação exponencial. 

Seja considerada a ocorrência de uma variável discreta não observada 

denominada Propensão à Migração para a TV Digital, ou mais simplesmente 

referenciada por TVD. Neste caso, para valores maiores de TVD, também maiores 

serão as possibilidades de que o sujeito pesquisado não venha a aderir à TV digital. 

Na regressão logística, a relação entre TVD e a probabilidade π[TVD] de que tal 

ação venha a ocorrer está descrita na função: 

π[TVD]i = TVDi

TVDi

e

e

+1
 

O modelo logístico assume que TVD é linearmente dependente das 

variáveis preditoras. 

TVDi = bo + b1.VALS2[1] i + b2.VALS2[2] ii + b3.GENi + b4.IDADEi + b5.SOCi + 

+ b6.RENDAi + b7.INSTRi + b8.COGi 

 
As variáveis preditoras estão relacionadas à probabilidade π[TVD] por 

intermédio da função: 
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π[TVD]i = TVDi
e
−

+1

1
 

O modelo de interesse tem por objetivo discriminar a tendência de migração 

dos sujeitos pesquisados a partir das suas características psicográficas, sócio-

demográficas e cognitivas, identificando assim aqueles sujeitos que apresentam ou 

não a propensão a adotar a televisão digital. 

Dentre os 121 sujeitos da amostra pesquisada, 82 foram selecionados 

aleatoriamente dentro das especificações da população, com o objetivo de construir 

um modelo de regressão logística, enquanto os demais 39 sujeitos não selecionados 

da amostra foram reservados para auxiliar na validação do modelo. Como 

característica de propensão à migração para TV digital, dois terços dos participantes 

da amostra selecionada mostraram-se favoráveis à migração. Por outro lado, a 

amostra não selecionada apresentou uma proporção menor de 49% dos 

participantes.    

A especificação do modelo foi obtida pela técnica de refinamento gradativo 

stepwise do modelo de previsão pela razão de verossimilhança (LR). As variáveis 

foram incluídas uma a uma a partir do grau de contribuição adicional na explicação 

da variável resposta, sendo selecionadas pelas magnitudes dos seus escores e 

bloqueadas sempre que a significância da contribuição superava o valor de 5%. 

O modelo nulo (sem variável preditora) apresentou estatística Wald igual a 

9,168, obtida a partir da relação entre o intercepto igual a -0,711 e o erro padrão de 

0,235. 

A variável inicial selecionada pela técnica LR foi aquela que apresentou o 

maior escore estatístico ainda fora da equação, cujos escores de todas as variáveis 

participantes do stepwise no passo de partida estão apresentados na tabela 23. 
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Tabela 23 – Estatística no passo “0” das variáveis fora do modelo 

 
Fonte: O autor. Informações obtidas através da tabulação dos questionários.  

Neste caso observam-se as contribuições expressivas das variáveis Estilo 

de Vida primeiro nível e Classe Econômica na especificação do modelo, com 

pequena vantagem para a primeira. Ainda neste contexto, a inexpressiva 

participação da variável Gênero, fornecendo evidências da inexistência de 

contribuição discriminatória para a propensão a migrar para a TV digital a partir do 

gênero – masculino e feminino.  

Uma vez selecionada a variável Estilo de Vida, o procedimento foi repetido, 

tendo sido novamente calculadas as estatísticas para as variáveis restantes 

conforme observadas na tabela 24. 

Tabela 24 – Estatística no passo “1” das variáveis fora do modelo 

 
Fonte: O autor. Informações obtidas através da tabulação dos questionários.  

Nesta rodada a variável Classe Econômica não confirmou representatividade 

relevante ao modelo como ocorrido no passo anterior, neste caso, a variável 
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selecionada foi Faixa Etária, demonstrando que idade influencia a preferência por 

TV Digital. Por outro lado, o Gênero confirmou a característica não discriminatória. 

No segundo passo restaram seis variáveis para exame da significância dos 

escores, cujo resultado está demonstrado na tabela 25. 

Tabela 25 – Estatística no passo “2” das variáveis fora do modelo 

 
Fonte: O autor. Informações obtidas através da tabulação dos questionários.  

Foi escolhida a variável Faixa de Renda Familiar, com escore igual a 6,914, 

tendo superado as demais e, com significância de 0,009, situou-se abaixo do limite 

máximo estabelecido para a confiança na estatística para a amostra selecionada. 

O último passo atingiu o ponto onde as variáveis restantes já não 

apresentavam mais contribuição importante para a explicação da variável resposta. 

Tabela 26 – Estatística no passo “3” das variáveis fora do modelo 

 
Fonte: O autor. Informações obtidas através da tabulação dos questionários.  

A variável categórica Conhecimento da TV Digital, apesar de apresentar 

escore que superava as demais, não foi bem sucedida no teste de significância, uma 

vez que o valor 0,083 situa-se acima do limite máximo igual a 0,05. 
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O modelo resultante apresenta na tabela 27 a variável resposta Propensão à 

Migração para TV Digital como dependente de três variáveis preditoras, Estilo de 

Vida primeiro nível, Faixa Etária (IDADE) e Faixa de Rendimento Familiar (RENDA), 

tendo sido bloqueadas as demais. 

Tabela 27 – Parâmetros e significâncias das variáveis incluídas no modelo 

 
Fonte: O autor. Informações obtidas através da tabulação dos questionários.  

A variável ordinal Estilo de Vida primeiro nível possui parâmetro com sinal 

positivo, essencial para confirmar a hipótese H1 de que este construto afeta 

positivamente TVD. A escala inicia-se com 1 e 2 para os consumidores classificados 

como “inovadores” e “idealistas”, mais susceptíveis a mudanças, e se desenvolve 

até 7 e 8, para aqueles consumidores “habilidosos” e “sobreviventes” 

respectivamente, tidos como conservadores e avessos a mudanças. Uma vez que a 

variável categórica Propensão à Migração para TV Digital assume valor “0” para o 

consumidor favorável e “1” para aquele reticente, a medida que se ascende na 

escala de classificação ordinal VALS2 de estilo de vida em direção a um 

comportamento conservador, a probabilidade π[TVD] para TVD igual a “1” de 

rejeição à migração para TV digital aumenta no mesmo sentido. 

Fazendo-se uma análise de sensibilidade do parâmetro para VALS2[1], 

supor que a probabilidade de que um consumidor “idealista” não venha a migrar 

para o sistema digital seja de 23%, obtida por estimativa a partir da amostra. Então 

as chances são de uma para 3,35: 
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Chances de não migração{VALS2[1]=2} = 
23,01

23,0

−
 = 

35,3

1
 

A probabilidade de um sujeito classificado como “experimentador” não vir a 

migrar para a TV digital aumenta para 40,5%, não confirmada pela amostra.   

Probabilidade não adoção {VALS[2]=3} = 
279,2)35,3/1(1

279,2)35,3/1(

x

x

+
 = 0,4050 

A variável ordinal Faixa Etária apresentou parâmetro com sinal positivo, o 

que indica que, a medida que se entrevistaram sujeitos mais idosos, maior 

resistentes à migração para a TV Digital ocorreu. Esta constatação demonstrou da 

mesma forma, uma explicável cautela que as pessoas mais idosas manifestam por 

se engajar em inovações da sociedade digital, confirmando assim a hipótese H4. A 

mesma análise de sensibilidade pode ser desenvolvida para a variável IDADE. 

Supondo que os indivíduos com idade entre 25 e 29 apresentem probabilidade 

equivalente a um para três de não migrar para a TV digital, também estimada a partir 

da amostra, então as chances são de uma para duas: 

Chances de não migração{IDADE=2} = 
33,01

33,0

−
 = 
2

1
 

A probabilidade de que um sujeito com idade situada entre 30 e 34 anos não 

venha a migrar para a TV digital sobe para 57,3%, não confirmada pela amostra. 

Probabilidade não adoção {IDADE=3} = 
687,2)2/1(1

687,2)2/1(

x

x

+
 = 0,5733 

O parâmetro com sinal negativo da variável ordinal Faixa de Renda Familiar 

confirmou a hipótese H6 de que a possibilidade de migração para a TV digital 

aumenta à medida que o sujeito se desloca para faixas de renda superiores. Uma 
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vez que esta decisão envolve sacrifício monetário, seu impacto é atenuado a medida 

que relaxam as restrições orçamentárias. Como análise de sensibilidade, imagine-se 

que a probabilidade de um sujeito com renda familiar situada entre quatro e seis 

salários mínimos não migrar para o sinal digital seja igual a dois terços ou 67%, 

estimada a partir da amostra. Assim: 

 Chances de não migração{RENDA=2} = 
67,01

67,0

−
 = 
1

2
 

A probabilidade de que um sujeito com renda um nível acima, entre seis e 

oito salários mínimos, não venha a migrar para a TV digital cai para 51,4%, não 

confirmada a partir da amostra. 

Probabilidade não adoção {RENDA=3} = 
529,021

529,02

x

x

+
 = 0,5140 

As demais hipóteses, H2, H3, H5, H7 e H8 não foram confirmadas. 

 

4.5.3. Significância Estatística 

Inicialmente foi adotado o teste de bondade de ajustamento de Hosmer e 

Lemeshow. Neste caso o valor para o qui-quadrado deve ser pequeno o suficiente 

para que, ao nível limítrofe de 0,05, não seja rejeitada a hipótese de que os valores 

previstos estão próximos dos valores observados. A tabela 28 demonstra que já no 

segundo passo da regressão stepwise o valor obtido para o qui-quadrado caiu para 

12,372, com nível de significância calculado em 0,089, portanto superior a 0,05, 

revelando o bom ajustamento do modelo. No passo seguinte o qui-quadrado reduziu 

para 6,472 e a significância aumentou para 0,595, superior o suficiente em relação 

ao piso de 0,05  para confirmar a adequação do modelo.  
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Tabela 28 – Teste de bondade do ajustamento de Hosmer e Lemeshow 

 
Fonte: O autor. Informações obtidas através da tabulação dos questionários.  

A tabela 29 de contingência de Hosmer e Lemeshow compara conjuntos de 

observações similares às suas estimativas. Valores esperados próximos aos 

observados indicam boa qualidade de ajustamento. Eventuais discrepâncias são 

identificáveis para conjuntos isolados. 

O teste de bondade de ajustamento de Hosmer e Lemeshow é um teste X² 

de excelência do ajustamento. Quando o valor X² apresenta significância estatística 

(P>0,05) deve-se aceitar a hipótese nula de que não há diferença entre os valores 

esperados e os observados. 

Tabela 29 – Tabela de contingência de Hosmer e Lemeshow para o passo 3 

 
Fonte: O autor. Informações obtidas através da tabulação dos questionários.  
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-2 Log Likelihood é a base para teste do modelo de regressão logística. 

Quando -2 Log apresenta redução há diminuição de erro e, conseqüentemente, 

elevação do grau de acerto da regressão logística. Desta forma, a estatística -2 Log 

também mensura o quão pobremente o modelo prediz a variável dependente. 

Quando P ≤ 0,05 rejeita-se a hipótese nula de que as variáveis independentes não 

tornem melhor a predição da variável dependente da regressão logística. 

As estatísticas de -2 Log verossimilhança e pseudo-R2 para cada passo 

estão apresentadas na tabela 30. O pseudo-R2 baseia-se na verossimilhança entre o 

modelo proposto e o modelo nulo, sem variáveis preditoras. Na medida em que o 

valor do pseudo-R2 de Nagelkerke se aproxima de 1, o conjunto de variáveis 

preditoras do modelo proposto aumenta seu grau de explicação das variações da 

variável resposta. Observa-se que o grau de explicação veio aumentando com os 

passos, se no primeiro passo com a inclusão da variável VALS2[1] o modelo 

proposto explicava 51,9% das variações, no terceiro e último passo este grau se 

elevava para 70,7%, indicando a boa qualidade da especificação. 

Tabela 30 – Sumário dos testes -2 Log verossimilhança e pseudo-R2 

 
Fonte: O autor. Informações obtidas através da tabulação dos questionários.  

Analisando a mudança na estatística -2 Log verossimilhança, é 

recomendável inicialmente verificar os valores de qui-quadrado a partir do teste 

Omnibus, uma vez que tais valores calculados para cada passo refletem a melhoria 

do ajustamento decorrente da inserção da variável. Neste caso a tabela 31 descreve 

tais valores. 
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Tabela 31 – Teste Omnibus para os coeficientes do modelo 

 
Fonte: O autor. Informações obtidas através da tabulação dos questionários.  

Observe-se que a melhoria do ajustamento decorrente da introdução de 

VALS2[1] no passo 1 foi representado pelo valor significativo do qui-quadrado igual a 

38,292, observável no modelo como um todo, uma vez que havia apenas uma 

variável preditora explicando as variações da variável resposta. No passo 2, com a 

introdução da variável IDADE, a melhoria significativa foi igual a 12,593, elevando 

assim o qui-quadrado do modelo para 50,885 (soma das melhorias com a introdução 

de ambas variáveis). Finalmente, a inclusão de RENDA proporcionou uma elevação 

do qui-quadrado em 7,206, distinguindo-o ainda mais do modelo nulo (sem variáveis 

preditoras). 

A tabela 32 demonstra o efeito de complementaridade na explicação da 

variável resposta a partir da ação das covariâncias das variáveis preditoras. Se por 

um lado se no passo 1 o modelo reduz 38,292 em medida de qui-quadrado com a 

retirada de VALS2[1], quando ocorre uma situação de retorno ao modelo nulo, o 

mesmo procedimento no passo 3 causa uma redução de apenas 8,474. Isto ocorre 

porque boa parte da explicação do modelo é suportada pelas demais variáveis 

incluídas até este passo, no caso IDADE e RENDA, as quais auxiliam na 

especificação do modelo como um todo.  Aliás, observa-se que a presença da 
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variável IDADE no modelo final foi responsável pelo aumento em termos de 

explicação, ou sob a ótica da aderência, maior distanciamento do modelo nulo. 

Tabela 32 – Modelo com remoção da variável 

 
Fonte: O autor. Informações obtidas através da tabulação dos questionários.  

A tabela 33 fornece uma indicação comparativa entre valores previstos pelo 

modelo e observados a partir da amostra. O objetivo é de avaliar a capacidade 

preditiva do modelo a partir dos acertos na tabela de classificação. Ambos modelos, 

o resultante das 82 observações selecionadas aleatoriamente que serviu como base 

para o modelo de regressão logística e o modelo que inclui as 39 observações não-

selecionadas foram testados. 

Tabela 33 – Tabela de classificação 

 
Fonte: O autor. Informações obtidas através da tabulação dos questionários.  

Na amostra selecionada, dadas as características das variáveis preditoras, o 

grau de acerto para propensão favorável no terceiro e último passo é de 89,1%, ou 
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49 acertos em 55 possíveis. Para a propensão desfavorável o grau de acerto reduz 

para 74,1%, 20 acertos dentre os 27 possíveis. A percentagem total de acerto para a 

amostra obtida randomicamente é de 84,1%. 

 Para a amostra de validação, o grau de acerto para a propensão favorável de 

migração para a TV digital é de 94,7%, ou 18 acertos em 19. Para a propensão 

desfavorável o grau de acerto reduziu sensivelmente para 65%, ou 13 acertos em 20 

possíveis. A percentagem total de acertos para a segunda amostra é de 79,5%. 

Para testar se a precisão do modelo indicada na tabela de classificação 

utiliza-se a estatística Q de Press (HAIR et al, 2005, p.227) cuja fórmula tem a 

seguinte representação: 

Q[Press] = 
)1(

)].([ 2

−

−

KN

KnN
 

Onde: 

N é o tamanho da amostra igual a 82 observações 

n é o número total de acertos, 49+20=69 

K é o número de grupos, no caso duas possibilidades 

Q[Press] = 38,24 

Comparando o valor calculado para Q[Press] igual a 38,24 com o piso de 

6,63 para o qui-quadrado com um grau de liberdade e nível de significância igual a 

0,01, observa-se que o modelo aparenta apresentar um ótimo desempenho na 

previsão das propensões a migração, com destaque para os sujeitos que 

apresentam perfil identificável com posicionamento favorável. 

 

4.5.4. Teste dos Resíduos e de Influência 

Se por um lado, dentre as 82 previsões realizadas pelo modelo com a 

amostra selecionada, 13 foram julgadas erradas, resta saber quais dentre estes 
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sujeitos apresentaram resíduos cujas diferenças entre previsões e valores 

observados foram julgados estatisticamente significantes. 

A padronização dos resíduos garante que estes apresentem média zero e 

desvio padrão unitário, sendo portanto comparáveis. Como seguem uma distribuição 

“t”, o limite de referência bilateral obtido da tabela com nível de significância de 5% é 

de 1,96. Como é possível observar no gráfico 6, ocorreram três observações cujos 

valores extrapolaram o limite crítico, identificadas na ordem como 15, 32 e 57 com 

valores -2,03, 2,41 e 2,19.  

Gráfico 6 – Resíduos Padronizados 
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Fonte: O autor. Informações obtidas através da tabulação dos questionários.  

A distância de Cook, por outro lado, trata da influência que um determinado 

sujeito exerce sobre o ajustamento do modelo versus seu distanciamento com os 

demais sujeitos da amostra, denominada por alavancagem (HAIR et al, 2005, p.192).  

Aqueles cujos valores para a distância de Cook revelam-se superiores a 1,0 

prejudicam a capacidade preditiva do modelo. Pelo gráfico 7 observa-se que 

nenhum sujeito apresentou situou-se acima deste teto. 
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Gráfico 7 – Distância de Cook 
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Fonte: O autor. Informações obtidas através da tabulação dos questionários.  

Apesar de terem sido identificados observações discrepantes por meio do 

teste dos resíduos padronizados, uma vez que não ocorreu a mesma constatação 

no teste da distância de Cook, optou-se por não extrair nenhum sujeito da amostra, 

mantendo-se assim o modelo de regressão logística estimado inicialmente. 

   

4.5.5. Validação  

A amostra de validação foi utilizada para verificação da consistência do 

modelo em realizar previsões confiáveis para TVD. Neste caso, os parâmetros do 

modelo estimado foram aplicados sobre as observações das variáveis preditoras 

desta amostra. Em seguida foram obtidos escores logit e calculada a equação de 

desigualdade: 

p = 
it

it

e

e

log

log

1+
 

Valores de “p” abaixo de 0,5 foram considerados como favoráveis à 

propensão por migrar para a TV Digital e vice-versa. 
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Tabela 34 – Tabela de classificação para a amostra de validação 

 
Fonte: O autor. Informações obtidas através da tabulação dos questionários.  

Para a amostra de validação, o grau de acerto para a propensão favorável 

de migração para a TV digital é de 94,7%, ou 18 acertos em 19. Para a propensão 

desfavorável o grau de acerto reduziu sensivelmente para 65%, ou 13 acertos em 20 

possíveis. A percentagem total de acertos para a segunda amostra é de 79,5%. O 

valor comparável de Q[Press] para 39 observações com 31 acertos e dois grupos é 

igual a 13,564.  Portanto, superior ao piso tabelado do qui-quadrado de 6,63, 

validando assim o modelo. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na análise da amostra, anterior a aplicação da análise estatística, foi 

possível observar o desempenho desta metodologia para análise da discriminação 

entre grupos de sujeitos com características sócio-demográficas e psicográficas 

semelhantes, como pôde ser observado na análise descrita nos itens 4.1 a 4.3. Tal 

afirmação baseia-se em uma amostra de 121 entrevistados, que embora seja 

representativa para um trabalho acadêmico, torna-se irrisória se comparada com a 

pesquisa realizada pela SRI na primeira aplicação da VALS em 1980 com 1635 

pessoas, ou ainda com a de 1982 com 12438 entrevistados. Observa-se a 

importância da ampliação do plano amostral, nos aspectos de abrangência e 

tamanho, bem como na seleção aleatória estratificada, não conduzida por este 

trabalho, para que os resultados possam ser validados.  Porém, é possível perceber 

a possibilidade da aplicação da ferramenta no Brasil para a determinação do 

segmento da população que irá migrar para a TV Digital, o que acaba por servir de 

indicação para seu uso em outras áreas. 

Uma característica da técnica de análise refere-se à facilidade da aplicação 

da ferramenta VALS-2, apesar de conter 39 questões que, somadas às demais 

perguntas do questionário, tornaram o processo de entrevista extenso na opinião de 

alguns entrevistados, sua tabulação é rápida e a obtenção dos resultados através do 

site da SRI foi imediata.  

A Hipótese 1 refere-se a classificação VALS-2 e, tendo sido considerada 

relevante para a determinação do segmento da população que irá migrar para a TV 
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Digital, demonstra a possibilidade de sua aplicação como uma ferramenta de 

pesquisa de marketing, no levantamento do perfil de segmentos da população 

inclinados a consumir determinado produto ou serviço. 

Ainda a respeito da confirmação das hipóteses, é interessante observar 

sobre aquelas relações propostas para as variáveis preditivas que, apesar de não 

terem sido confirmadas, trazem deduções importantes. 

Os resultados do modelo constataram sobre a indiferença quanto ao 

Gênero, na opção pela nova tecnologia. Isto elimina expectativas de existência de 

conservadorismo ou de transferência do papel de decisor para homem ou mulher, 

não caracterizando assim a televisão digital na categoria daqueles produtos cujo 

envolvimento no processo de compra é específico a determinado gênero, a exemplo 

da escolha e aquisição do automóvel da família, processo este dominado pelo sexo 

masculino. 

Quanto ao Estilo de Vida segundo nível, não ter apresentado relação 

significativa, tal resultado decorre da característica inerente à técnica VALS, uma vez 

que o primeiro nível representa a maneira dominante como o sujeito trata fatos da 

vida, enquanto o segundo nível denota a ênfase particular que o sujeito manifesta a 

maneira dominante (SRI, 2007). Esta característica de segunda ordem, quando 

observada isoladamente, não traz uma relação coerente com a variável resposta, 

entretanto, quando combinada com o Estilo de Vida primeiro nível, provavelmente 

trará uma contribuição mais relevante.  Para que seja possível colocar a variável 

resultante da combinação entre ambos níveis em escala ordinal, será necessário 
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que seja realizada uma análise hierárquica dos 64 pontos resultantes da 

transformação. 

A Classe Econômica não confirmou contribuição significativa no modelo por 

apresentar forte correlação negativa com o Nível de Renda Familiar. Decorrente da 

multicolinearidade, o elevado escore de ambas foi causado pela covariância 

existente e, bastou que a segunda fosse selecionada pelo procedimento stepwise, 

sua ausência no passo seguinte provocou uma redução significativa na contribuição 

da primeira. 

Quanto ao Nível de Instrução, contrariando autores citados anteriormente, a 

baixa significância desta variável na explicação do modelo decorre provavelmente de 

um viés de seleção da amostra, uma vez que vários sujeitos entrevistados faziam 

parte do corpo docente e discente de uma universidade, ostentavam elevada 

titulação acadêmica e não necessariamente possuíam razoável conhecimento dos 

benefícios da televisão digital ou condições financeiras para suportar o custo da 

transição. 

Por último, a eliminação da variável Conhecimento da TV Digital denota 

provavelmente que, justamente por não terem informação e julgamento suficiente 

sobre esta tecnologia, alguns entrevistados manifestaram serem desfavoráveis por 

não perceberem vantagem obvia entre custo e benefício decorrente da migração. 

Para as variáveis selecionadas, a confirmação de VALS primeiro nível 

aponta que sujeitos com estilo de vida mais inovador e afluente apresentam maiores 

chances em migrar.  
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Quanto a Faixa Etária, os jovens são naturalmente mais flexíveis quando o 

assunto se trata de migração, pois já presenciaram os sucessivos avanços da 

tecnologia nas áreas de microinformática e telecomunicações, sendo menos reativos 

a continuar transitando para novas tecnologias. 

Finalmente, a Faixa de Renda Familiar comprova que os custos associados 

à migração, tal como a posse de aparelho de televisão em condições de transmitir o 

sinal digital, ainda se manifesta como uma restrição na decisão por aderir à nova 

tecnologia. 

É possível constatar que o objetivo geral deste trabalho foi alcançado. Após 

a análise, foi possível observar que dentre as oito hipóteses testadas, referentes a 

uma base de segmentação para a migração para a TV Digital, apenas as hipóteses 

H1, H4 e H6 foram confirmadas como preditoras efetivas na caracterização dos 

usuários potenciais da televisão digital no Brasil. 

Com base nas respostas do questionário foi possível observar um 

alinhamento das características de cada uma das classificações da VALS-2 com a 

intenção declarada e respectivos motivos dos entrevistados em migrar para a TV 

Digital. 

Devido às suas características de liderança, inovação e mudança; era 

esperado que os inovadores declarassem optar por migrar para a TV Digital, porém 

no decorrer da aplicação dos questionários surpreendentemente muitos afirmaram o 

contrário. Tornou-se necessário investigar o motivo e concluiu-se que os que 

declararam não migrar já o haviam feito, pois eram assinantes de operadores de TV 
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por assinatura com sinal digital. Após a inclusão de uma nova pergunta corrigiu-se o 

erro para as demais entrevistas. Ao contrário do que se esperava, mesmo possuindo 

elevado grau de instrução, os entrevistados pertencentes a esta classificação não 

apresentaram-se como possuidores de grande quantidade de informação a respeito 

do processo de implantação da TV Digital. 

Como apreciadores do conforto, com boa formação profissional e 

interessados em manter-se bem informados, era esperado que os idealistas 

optassem pela migração, uma vez que todos declararam saber definir o que é a TV 

Digital, bem como que a migração é inevitável a longo prazo. Na sua maioria, os 

indivíduos pertencentes a esta classificação afirmaram que irão migrar tão logo seja 

possível fazê-lo, desde que a programação das emissoras analógicas apresentem 

uma melhor qualidade e adequação aos seus interesses. Apenas alguns 

entrevistados pertencentes a esta categoria apresentaram uma forte resistência em 

contraposição aos demais. Tal fato pode ser atribuído ao tempo que eles dispõem 

para assistir televisão, que em média é menor do que os demais entrevistados, o 

que acaba por diminuir seu interesse pelo assunto e diretamente sua disposição em 

investir na aquisição de novos aparelhos de televisão ou em conversores para os 

aparelhos analógicos. 

Por serem orientados a adquirir produtos e serviços que demonstrem seu 

prestígio pessoal e profissional, era esperado que os empreendedores declarassem 

sua intenção em migrar para a TV Digital. Praticamente todos os entrevistados que 

pertencem a esta classificação declararam sua intenção de migrar imediatamente, 
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sem a condição citada pelos idealistas quanto a uma melhoria da qualidade da 

programação. Tal ação pode ser resultado do fato de que estas pessoas têm por 

hábito adquirir produtos ou serviços que lhes dê prestígio, que possam ser símbolo 

de sucesso e, por isso, sejam inclinados a consumir produtos de tecnologia, como 

eletrônicos, com um ciclo de vida curto, mas que possuem atributos inovadores e 

não acessíveis a todas as pessoas. 

Era esperado que estas quatro classificações se declarassem a favor da 

migração, uma vez que altos recursos e são motivados pela inovação. Da mesma 

forma, previa-se que as outras quatro categorias declarassem que não iriam migrar, 

uma vez que possuem baixos recursos e baixa orientação para a inovação, porém 

surpreendeu a posição dos esforçados, que acabaram por declarar em sua 

totalidade a intenção de abandonar a TV Analógica convencional substituindo-a pela 

TV Digital. A este resultado atribui-se a influência da busca pelo status, bem como 

pela influência que aqueles que consideram ídolos têm sobre seu comportamento. 

Sendo ditados pela moda, são alvos prioritários da comunicação publicitária que 

sucederá a implantação da TV Digital no Brasil. Este grupo apresentou a maior 

ocorrência dentre os entrevistados, o que acaba por indicar um viés na  

determinação da amostra pesquisada. 

Sendo indivíduos convencionais, com fortes convicções, concretas e 

avessos a experimentação e a inovação, os conservadores são resistentes a 

novidades, tanto no campo do comportamento quanto no consumo de produtos e 

serviços. Como seu nível de escolaridade e renda são normalmente modestos, são 
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consumidores de produtos populares e de preço mais baixo. Ao se depararem com 

os custos de migração, seja através da compra de novos televisores ou das 

unidades de recepção e decodificação (URDs), mostraram-se espantados e 

reticentes a mudança. Possuem pouca ou nenhuma informação sobre a TV Digital e 

seu processo de implantação no Brasil. Declararam ser contra a imposição do 

Governo de acabar com as transmissões analógicas em 2016, o que obrigará todos 

a migrarem, sob o risco de não poderem assistir a programação transmitida. 

Sendo uma das suas poucas atividades de lazer, os habilidosos têm forte 

hábito de assistir televisão, possuindo uma das maiores médias de tempo diário 

tanto de segunda a sexta, como aos sábados e domingos. Como os conservadores, 

possuem pouca ou mesmo nenhuma informação sobre a TV Digital e sua 

implantação no Brasil. Sendo resistentes a novas idéias e mudanças, todos 

declararam pela permanência na recepção dos sinais analógicos. Entendem que a 

mudança é inevitável, porém acreditam que até 2016, os preços serão mais 

acessíveis, seja através de promoções ou de subsídios fornecidos pelos fabricantes, 

pelas emissoras ou até mesmo pelo Governo. 

Os entrevistados classificados como sobreviventes pela metodologia VALS-2 

vivem em situação financeira difícil, sendo inviável sua migração para a TV Digital. 

Como a própria metodologia os descreve, se constituem em um mercado fraco e 

desinteressante. Sobrevivem do crédito e não possuem planos futuros. Consomem 

apenas produtos que consideram indispensáveis, sobrevivendo com a baixa renda 

que possuem. Desconhecem totalmente o que é a TV Digital e se mostraram na 
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maior parte do tempo em posição defensiva, acuados pela possibilidade de terem de 

gastar o pouco dinheiro que possuem na migração. 

No que tange aos objetivos específicos, pode-se observar que outras bases 

de segmentação que não as tradicionais, podem ser usadas para identificar os 

potenciais usuários da TV Digital no Brasil. Tal fato contribui especificamente para o 

processo de implantação desta nova tecnologia, como também para outras áreas de 

atuação da pesquisa de marketing, uma vez que possibilita a determinação de 

segmentos de consumo através de novos prismas e ferramentas, cuja utilização 

pode vir a ser mais indicada e viável que as tradicionais ferramentas utilizadas. 

Outro objetivo específico alcançado foi relativo à seleção de atributos de 

segmentação sócio-demográfica, que podem ser usados como preditores na 

determinação do segmento da população que deve migrar para a TV Digital. Vale 

ressaltar que estes atributos foram determinados antes da implantação da TV Digital 

no Brasil e, por conseqüência do próprio processo e das mudanças no perfil de 

comportamento do consumidor que certamente ocorrerão, pode haver mudanças 

com o passar do tempo, porém sua validade reside mais no uso da ferramenta do 

que na conclusão em si. 

Por diversas vezes foi percebida uma dificuldade quanto a compreensão das 

perguntas relativas a VALS-2. Tal fato foi atribuído as diferenças existentes entre o 

português e a língua inglesa, uma vez que as perguntas foram traduzidas. As 

perguntas foram retiradas de Sheth et al. e, a exemplo do exposto quanto as 
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diferentes nomenclaturas adotadas por cada autor, foram redigidas aparentemente 

sem uma preocupação e entendimento da natureza e do intuito de cada questão. 

Por fim, o teste da aplicação da metodologia VALS-2 foi realizado e os 

resultados obtidos considerados satisfatórios, o que indica a possibilidade de seu 

uso em pesquisas futuras. 
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6. SUGESTÕES PARA FUTUROS ESTUDOS 

a) Aplicação da pesquisa em outras localidades, sobre um maior número de 

entrevistados e uma maior receita que possibilite a contratação de 

profissionais de pesquisa; 

b) Desenvolvimento de uma ferramenta correlata a VALS-2, tendo por base 

características, hábitos e comportamentos da população brasileira; 

c) Um dos fatores determinantes para a migração para a TV Digital foi o 

conhecimento de suas características. Desta forma, considerando que o 

cenário, a partir do qual os resultados desta pesquisa foram obtidos, 

certamente sofrerá modificações, uma vez que com o início das 

transmissões digitais o Governo Federal, as emissoras de televisão e as 

instituições ligadas ao processo de implantação começaram uma 

campanha de divulgação das características, diferenciais e possibilidades 

da TV Digital, cabe reeditar a pesquisa a fim de mensurar os efeitos que 

a divulgação destas informações surtirão nos entrevistados e nos 

resultados; 

d) Tratar as variáveis dependentes VALS-2 primeiro nível e VALS-2 

segundo nível, para que sejam transformadas em uma única variável 

independente resultante da combinação destas duas. 
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8. ANEXO A – QUESTIONÁRIO 

ESTUDANTE DOCENTE

1. SEXO: Masculino Feminino

2. IDADE: (Critério VALS2)

18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 ou mais

DADOS DE CLASSIFICAÇÃO: O(A) Sr(a) tem em sua casa? (Critério Brasil)

PERFIL
3. Você sabe o que é uma TV Digital?  -  -

4. Como você definiria o que é uma TV Digital?

1 2

Grau de instrução do chefe de família

C

A2
B1
B2

Analfabeto / Básico incompleto

Básico completo / Fundamental incompleto

Fundamental completo / Médio incompleto

E

 30 - 34
 25 - 29
 21 - 24
 17 - 20
 11 - 16
   6 - 10
   0 - 5

A1

Critério Brasil:  ____________

0

1

D

3

4

Classe Pontos

Superior completo

0

0

Geladeira (em funcionamento/ conserto/ ou que vai ser consertado 
em breve).

Médio completo / Superior incompleto

2

TOTAL DE PONTOS

Classe: _________________

2

1 1

2 2

1 1

1

0 2 2 2 2

0 1 1 1

1

0 2 4 4

0 1 1 1

4

4

5

0 2 3 4

0 2 4 5

2 3

Freezer (aparelho independente ou parte de geladeira duplex).

Banheiro (incluindo de empregada e lavabo com vaso sanitário).

Automóvel (uso de passeio).

Empregada (mensalista, ganham por mês e trabalham pelo menos 
de 2ª a 6ª).
Aspirador de pó (em funcionamento/ conserto/ ou que vai ser 
consertado em breve).
Máquina de lavar roupa (em funcionamento/ conserto/ ou que vai ser 
consertado em breve).
Videocassete e/ ou DVD (em funcionamento/ conserto/ ou que vai 
ser consertado em breve).

2

4

Não 1 2 3

0

0

5

4+

1

1 2

Televisão em cores (em funcionamento/ conserto/ ou que vai ser 
consertada em breve).

Rádio (em funcionamento/ conserto/ ou que vai ser consertada em breve, 
excluindo rádio de carro).

Sim 1 Não 2

CLASSIFICAÇÃO VALS 2

PRIMÁRIA

SECUNDÁRIA

432

QUESTIONÁRIO Nº POTENCIAL USUÁRIO
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HÁBITO DE ASSISTIR TV

APARELHOS ELETRÔNICOS

7. Na sua residência, existe alguma TV Widescreen (formato retangular de tela de cinema)?
 -  -

8. Qual é a forma que o sinal de TV chega até a sua casa? (Respostas Múltiplas)
Antena externa (sobre a casa/ torre)

Antena interna (sobre a TV/ estante/ na parede)

Antena coletiva (compartilhada)

Parabólica (Diâmetro mais que 1 metro e meio)

TV por assinatura via cabo

TV por assinatura via mini parabólica

Não Sabe

9. Sua TV por assinatura é digital?  -  -

Caso as opções 5 ou 6 não sejam marcadas pule para a pergunta 10.

Sim 1 Não 2

7

3

4

5

6

Sim 1

1

2

4

5

6

P 6 - Domingo

1

2

3

4

5

6

De 4 a 8 horas

De 8 a 16 horas

Mais de 16 horas

1

2

3

4

5

6

De 1 a 2 horas

5 + importantes

6. Quantas horas por dia sua família assiste TV nos dias da semana, aos sábados e aos domingos? 
(Marque suas respostas no quadro abaixo)

Tempo Diário P 4 - Dia da Semana P 5 - Sábados

Maior número de canais 4 4

7

Possibilidade de gravar programas para assitir em qualquer horário 17

Escolher diferentes câmeras durante a exibição de um programa

2

5

6

7

9

2

3

5 (A). Com base na sua opinião, marque na tabela abaixo os atributos que você considera importante para a 
decisão de migrar para a TV Digital. 

5 (B). A seguir anote os cinco mais importantes dentre aqueles que você selecionou anteriormente como os 
mais importantes.

Atributos Importante
Imagem sem chuviscos ou fantasmas 1

Menos de 1 hora 1

Ter mais canais de TV com programas de sua cidade 8

3

Escolher o final de um programa de TV 15

De 2 a 4 horas

Não 2

8

Melhor qualidade de som

9

Possibilidade de votar em programas de TV pelo controle remoto 10 10

Ter um canal de informações para o cidadão

Possibilidade de ter mais informações sobre os programas 14 14

11

Possibilidade de acessar a Internet pela Televisão 12 12

Possibilidade de comprar pela televisão

13

11

3

17

Ter um canal para comunicação com o governo 18 18

15

Possibilidade de transmitir o seu vídeo 16 16

13

1

Possibilidade de assistir TV no carro ou no ônibus 5

Possibilidade de assistir TV no celular 6

Imagem mais nítida 2

Formato da tela a igual ao do cinema

Orientação: Caso você tenha alguma dúvida quanto aos atributos leia a descrição referente                                             
a cada um no ANEXO A
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10. Você possui DVD?  -  -

11. Você possui Home Theater?  -  -

12. Você possui Câmera de vídeo?  -  -

13. Você possui Telefone Celular?  -  -

14. Você possui Microcomputador?  -  -

TV DIGITAL
15. Marque a afirmativa com a qual você possui maior concordância:

 -  -

 -  -

 -  -

PROGRAMAÇÃO
19. Que tipo de programas as pessoas em sua casa costumam assistir?

Programas de auditório
Novelas
Noticiários
Filmes
Mini-séries / Seriados
Programas educativos
Shows
Esportes/ Futebol
Religiosos / Programas evangélicos
Outros _____________________________

VALS2
1.

2.

3.

Sim 1

Sim 1

Sim 1

18. Considerando um custo de R$ 5.000,00, você compraria um APARELHO DE TV DIGITAL para assistir a 
transmissão da TV Digital aberta?

1
Nem mesmo penso se irei migrar para a TV Digital. Aliás, devo esperar muito tempo para pensar 
sobre este assunto.

17. Considerando um custo de R$ 800,00, você compraria uma URD INTERATIVA para assistir a transmissão 
da TV Digital aberta nos aparelhos de televisão que você já possui em casa?

Sim 1

Antes de responder às questões abaixo, leia o ANEXO B para saber o que é uma URD BÁSICA, 
uma URD INTERATIVA e o que é um APARELHO DE TV DIGITAL.

Não 2

6
7
8

1
2
3
4

9
10

5

Freqüentemente me interesso por teorias.

Discordo totalmente Discordo parcialmente Concordo parcialmente Concordo totalmente

Não aprecio pessoas e coisas escandalosas.

Discordo totalmente Discordo parcialmente Concordo parcialmente Concordo totalmente

Gosto de muita variedade em minha vida.

Discordo totalmente Discordo parcialmente Concordo parcialmente Concordo totalmente

Não 2

4 Migrarei para a TV Digital assim que começarem as transmissões na minha cidade.

2

2
Não migrarei para a TV Digital imediatamente. Prefiro esperar algum tempo antes de decidir. 
Buscar mais informações para me decidir.

3
Migrarei para a TV Digital comprando novos aparelhos de TV ou adaptando os televisores que já 
tenho em casa.

Sim 1 Não 2

Sim 1 Não 2

Sim 1 Não 2

Não 2

Não 2

16. Considerando um custo de R$ 500,00, você compraria uma URD BÁSICA para assistir a transmissão da 
TV Digital aberta nos aparelhos de televisão que você já possui em casa?

Sim 1 Não
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Gosto de liderar.

Discordo totalmente Discordo parcialmente Concordo parcialmente Concordo totalmente

Gosto de fazer coisas que possa usar todos os dias.

Discordo totalmente Discordo parcialmente Concordo parcialmente Concordo totalmente

Sigo as últimas tendências da moda.

Discordo totalmente Discordo parcialmente Concordo parcialmente Concordo totalmente

Conforme diz a Bíblia, o mundo foi realmente criado em seis dias.

Discordo totalmente Discordo parcialmente Concordo parcialmente Concordo totalmente

Gosto de ser responsável por um grupo.

Discordo totalmente Discordo parcialmente Concordo parcialmente Concordo totalmente

Gosto de aprender sobre arte, cultura e história.

Discordo totalmente Discordo parcialmente Concordo parcialmente Concordo totalmente

Freqüentemente adoro coisas estimulantes.

Discordo totalmente Discordo parcialmente Concordo parcialmente Concordo totalmente

Interesso-me realmente apenas por algumas coisas.

Discordo totalmente Discordo parcialmente Concordo parcialmente Concordo totalmente

Prefiro fazer algo a comprá-lo.

Discordo totalmente Discordo parcialmente Concordo parcialmente Concordo totalmente

Visto-me mais na moda que a maioria das pessoas.

Discordo totalmente Discordo parcialmente Concordo parcialmente Concordo totalmente

O Governo Federal deveria encorajar a prática da oração nas escolas públicas.

Discordo totalmente Discordo parcialmente Concordo parcialmente Concordo totalmente

Tenho mais habilidade que a maioria das pessoas.

Discordo totalmente Discordo parcialmente Concordo parcialmente Concordo totalmente

Considero-me um intelectual.

Discordo totalmente Discordo parcialmente Concordo parcialmente Concordo totalmente

Devo admitir que gosto de me exibir.

Discordo totalmente Discordo parcialmente Concordo parcialmente Concordo totalmente

Gosto de experimentar coisas novas.

Discordo totalmente Discordo parcialmente Concordo parcialmente Concordo totalmente

Sou muito interessado em saber como coisas mecânicas - por exemplo, motores - funcionam.

Discordo totalmente Discordo parcialmente Concordo parcialmente Concordo totalmente

Gosto de me vestir na última moda.

Discordo totalmente Discordo parcialmente Concordo parcialmente Concordo totalmente

Há muito sexo na televisão hoje em dia.

Discordo totalmente Discordo parcialmente Concordo parcialmente Concordo totalmente

Eu gostaria de passar um ano ou mais em um país estrangeiro.

Discordo totalmente Discordo parcialmente Concordo parcialmente Concordo totalmente
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36. Nível de escolaridade.

63. Qual a sua faixa salarial mensal?

Pós-Graduação

Gosto de muita agitação em minha vida.

Discordo totalmente Discordo parcialmente Concordo parcialmente Concordo totalmente

Devo admitir que meus interesses são um pouco restritos e limitados.

Discordo totalmente Discordo parcialmente Concordo parcialmente Concordo totalmente

Gosto de fazer coisas de madeira, metal e outros materiais.

Discordo totalmente Discordo parcialmente Concordo parcialmente Concordo totalmente

Quero ser considerado uma pessoa que anda na moda.

Discordo totalmente Discordo parcialmente Concordo parcialmente Concordo totalmente

A vida de uma mulher só está completa se ela pode propriciar um lar feliz para sua família.

Discordo totalmente Discordo parcialmente Concordo parcialmente Concordo totalmente

Gosto do desafio de fazer algo que nunca fiz antes.

Discordo totalmente Discordo parcialmente Concordo parcialmente Concordo totalmente

Gosto de aprender sobre coisas, mesmo que elas nunca me sejam úteis.

Discordo totalmente Discordo parcialmente Concordo parcialmente Concordo totalmente

Gosto de fazer coisas com as minhas mãos.

Discordo totalmente Discordo parcialmente Concordo parcialmente Concordo totalmente

Estou sempre buscando emoções.

Discordo totalmente Discordo parcialmente Concordo parcialmente Concordo totalmente

Gosto de fazer coisas novas e diferentes.

Discordo totalmente Discordo parcialmente Concordo parcialmente Concordo totalmente

Gosto de examinar lojas de máquinas e carros.

Discordo totalmente Discordo parcialmente Concordo parcialmente Concordo totalmente

Eu gostaria de entender mais sobre como funciona o universo.

Discordo totalmente Discordo parcialmente Concordo parcialmente Concordo totalmente

Gosto que minha vida seja sempre a mesma.

Discordo totalmente Discordo parcialmente Concordo parcialmente Concordo totalmente

Entre R$ 3.172,00 e R$ 3.964,00

1

2

Menos de R$ 1.585,00

Entre R$ 2.379,00 e R$ 3.171,00

Entre R$ 1.586,00 e R$ 2.378,00

3

4

5

6

11

9

10

7

8

Superior 
Completo

Entre R$ 3.965,00 e R$ 4.757,00

Entre R$ 4.758,00 e R$ 6.343,00

Entre R$ 6.344,00 e R$ 7.929,00

Entre R$ 7.930,00 e R$ 11.893,00

Entre R$ 11.894,00 e R$ 15.858,00

Entre R$ 15.859,00 e R$ 31.716,00

Mais de R$ 31.717,00

Médio
1 a 3 anos de 

Superior
Básico Fundamental
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Ter mais canais de TV com programas da sua cidade

Importância de se ter mais canais de TV com programação da sua cidade ou da sua região.

Possibilidade de assistir TV no celular

Importância de assistir programas de TV no celular, sintonizando a programação transmitida pelas 
emissoras de televisão ou pela operadora de telefonia celular.

Melhor qualidade de som

Importância da qualidade de som  ser melhor do que a da TV atual com qualidade igual ao do CD 
ou DVD.

Maior número de canais

Importância de receber um maior número de canais de TV do que os atualmente disponíveis no 
seu aparelho de televisão.

Possibilidade de assistir TV no carro ou no ônibus

Importância de poder assistir televisão dentro de um veículo em movimento, sintonizando a 
programação transmitida pelas emissoras (não a reprodução de um DVD), com boa qualidade de 

imagem e de som.

Importância de se ter uma imagem em que a pessoa possa enxergar com muita nitidez todos os 
detalhes da cena, com maior percepção do que está no fundo das imagens e das feições dos 

personagens (maquiagem, cor dos olhos, rugas).

Formato da tela igual a do cinema

Importância dos programas serem transmitidos em um formato de tela (não é o tamanho) igual ao 
da tela de cinema (retangular).

Formato de cinema 16:9 Formato atual 4:3

Imagem sem chuviscos ou fantasmas

Importância de se ter uma imagem que não tenha chuviscos (mal sintonizada), distorções ou 
fantasmas (quando a imagem da pessoa parece duplicada).

Imagem mais nítida

ANEXO A
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Escolher o final de um programa de televisão

Importância de escolher, através do controle remoto, o final de um programa ou de uma novela.

Possibilidade de transmitir o seu vídeo

Importância de poder transmitir em um canal de TV um vídeo produzido por você mesmo, seja para 
seus amigos ou disponibilizá-lo para quem quiser.

Escolher diferentes câmeras durante a exibição de um programa

Importância de poder assistir, por exemplo, um jogo de futebol escolhendo uma ou mais dentre as 
diversas câmeras espalhadas pelo estádio (atrás do gol, lateral do campo, arquibancada) ou um 

show de música (só no cantor, na platéia ou no palco).

Possibilidade de ter mais informações sobre os programas

Importância de poder ter na tela informações sobre o programa, como o nome do filme e dos 
atores, resumo do capítulo da novela, duração do filme.

Possiblidade de comprar pela TV

Importância de fazer compras pela TV, escolhendo o produto e comprando através do controle 
remoto.

Possibilidade de acessar a internet pela televisão

Importância de poder acessar a internet pela televisão. Enviar e receber e-mails.

Ter um canal para comunicação com o Governo

Importância de se ter um canal de televisão para agendar consulta médica no posto de saúde, 
enviar reclamações para a prefeitura e fazer a declaração de imposto de renda.

Possibilidade de votar em programas de TV pelo controle remoto

Importância de poder votar através da televisão em programas como o "Big Brother".

Ter um canal com mais informações para o cidadão

Importância de se ter um canal de TV com informações sobre saúde, educação, segurança e como 
tirar documentos.
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Este aparelho permite:
*
*

*
*
*

*
*
*
*
Preço médio: R$ 8.000,00
Faixa de preço entre R$ 4.000,00 a R$ 12.000,00

Este aparelho permite:
*
*
*
*
*
*

Preço médio: R$ 500,00
Faixa de preço entre R$ 200,00 a R$ 1.100,00

Este aparelho permite:
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
Preço médio: R$ 800,00
Faixa de preço entre R$ 400,00 a R$ 1.400,00

Ler notícias, horóscopo, previsão do tempo, resumo da novela, nome dos autores e outras 
informações referentes ao conteúdo transmitido.
Mandar e receber e-mails.
Acessar a Internet.

Escolher diferentes câmeras durante a exibição de um programa.
Escolher o final de um programa de televisão.
Comprar pela televisão.
Votar em programas de TV pelo controle remoto.

Para assistir TV Digital com o televisor que você tem hoje será necessário um aparelho (caixinha) ser 
ligado na sua televisão.

Imagem sem chuviscos e sem fantasmas.
Som com qualidade igual ao do CD.
Mais canais de televisão.

Imagem com muita nitidez, permitindo observar mais 
detalhes da cena e das feições dos personagens, bem 
como detalhes de produtos dos comerciais.

Formato da tela igual ao do cinema.
Som com qualidade igual ao do CD.
Em média, o tamanho da tela é grande (de 36 polegadas, 
aproximadamente 1 metro de largura).

Escolher diferentes câmeras durante a exibição de um programa.

Mais canais de televisão.
Som com qualidade igual ao do CD.
Imagem sem chuviscos e sem fantasmas.

Ler notícias, horóscopo, previsão do tempo, resumo da novela, nome dos autores e outras 
informações referentes ao conteúdo transmitido.

URD (set top box) BÁSICA
Características da TV Digital - sem trocar o aparelho de televisão

Para assistir TV Digital com o televisor que você tem hoje será necessário um aparelho (caixinha) ser 
ligado na sua televisão.

APARELHO DE ALTA DEFINIÇÃO
Características da TV Digital - com a troca do aparelho de televisão

Para assistir TV Digital com alto padrão de qualidade é necessário um aparelho de TV especial

Características da TV Digital - sem trocar o aparelho de televisão

Mais canais de televisão.
Ler notícias, horóscopo, previsão do tempo, resumo da novela, nome dos autores e outras 
informações referentes ao conteúdo transmitido.

Imagem sem chuviscos e sem fantasmas.

URD (set top box) INTERATIVA

Escolher diferentes câmeras durante a exibição de um programa.
Escolher o final de um programa de televisão.

ANEXO B
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9. ANEXO B – BANCO DE DADOS DA PESQUISA 
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