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RESUMO 

O presente estudo exploratório qualitativo procura entender como se dá o 

processo de abandono da categoria automóveis por jovens de 18 a 30 anos, os 

chamados millennials pertencentes as classes A e B, moradores das zonas sul ou 

oeste do município do Rio de Janeiro, e cujos pais sempre tiveram carro. A pesquisa 

contou com a participação de 13 desses jovens que possuíam um ou mais carros 

quando completaram 18 anos. A revisão da literatura tem base teórica nos conceitos 

de anticonsumo, de anticonsumo simbólico e dos propósitos de abandono. Foi 

aprofundado o conhecimento deste processo de abandono, buscando conhecer os 

motivos, os significados gerados, a negociação entre bens materiais e experiências, 

e o possível impacto da influência familiar na decisão final. Dentre os achados desse 

estudo, percebe-se que há jovens que já não se interessam mais pela categoria 

automóvel: Eles desistem desse produto antes mesmo de possuí-lo. Para eles, o 

status que o automóvel tinha no passado não existe mais, porque ele é visto como 

algo negativo, de custo de manutenção alto, e que não se justifica, já que a 

locomoção pode ser feita em transporte público ou privado, como Uber ou táxi. No 

caso, experiências são preferíveis a bens materiais: uma viagem de intercâmbio, de 

preferência fora do Brasil, com a possibilidade de desenvolvimentos pessoal, 

profissional e cultural, surgiu como o grande objeto de desejo. Sendo assim este 

estudo vem corroborar com a tese que é possível abandonar uma categoria sem tê-

la experimentado, e auxiliar no desenvolvimento de estratégias de retenção ou 

aquisição de novos consumidores pertencentes à geração millennials oferecendo um 

conhecimento maior sobre seus motivos e significados.   

PALAVRAS-CHAVE: abandono, anticonsumo, consumo, eu estendido, resistência 

ao consumo, família, millennials, consumo simbólico.  



 
 

 

ABSTRACT 

 The present exploratory study tries to understand how the process of 

abandonment of the automobiles category by youngsters from 18 to 30 years of age, 

belonging to the upper classes, in the city of Rio de Janeiro, takes place. This 

dissertation, with a qualitative approach, investigated the process of abandonment of 

thirteen youngsters from 18 to 30 years old, the so-called millennials, belonging to 

the upper classes of Rio de Janeiro, all residents of the south or west (Barra da 

Tijuca) neighborhood of the city of Rio de Janeiro and whose families owned one or 

more cars when they turned 18. We sought in the literature review a theoretical basis 

in the concepts of Iyer and Munci (2009) on Anti-consumption, from Cherrier, Black 

and Lee (2011) for the conceptualization of symbolic Anti-consumption and Suarez 

and Chauvel (2012) for abandonment purposes. This research sought to deepen the 

knowledge of this process of abandonment, seeking to know the motives, the 

meanings generated, the negotiation between material goods and experiences and 

the possible impact of family influence on the final decision. Within the findings of this 

study, we realized that young people are no longer interested in the automobile 

category. They give up before they even have them. For them, the status quo that 

cars had in the past no longer exists. For them car is something negative, the high 

maintenance cost that does not compensate in benefits. For them, the locomotion 

can be done by public or private transport, like Uber or Taxi. They prefer experiences 

to material goods. A trip, preferably outside Brazil, with the possibility of personal, 

professional and cultural development is the great object of desire. Thus, this study 

corroborates with the theory about consumer´s category abandonment without 

having experienced it and helps developing retention or acquisition strategies for the 

millennium generation. 



 
 

 

 

KEYWORDS: abandonment, anti-consumer, consumption, extended self, consumer 

resistance, family, millennials, symbolic consumption. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO INICIAL 

Atualmente os fabricantes de automóveis estão se perguntando e tentando 

entender por que alguns jovens perderam o interesse em possuir um carro. Uma 

pesquisa da Administração Federal de Estradas (FHWA) dos EUA, mostrou que a 

quantidade de novos habilitados com 16 anos no país apresentou queda de 43% de 

2009 até 2014. A queda ocorreu mesmo com uma projeção de crescimento da 

população norte-americana com 18 anos, e como consequência, os fabricantes de 

automóveis estão assustados, percebendo que existe um mercado se direcionando 

para outros produtos e serviços relacionados à economia colaborativa (JAFFE, 

2015). 

Dados da American Automobile Association (2012) mostram que, de 2007 a 

2011, o número de carros comprados por norte-americanos com idade de 18 a 34 

caiu quase 30% e, além disso, apenas 44% dos adolescentes norte-americanos se 

preocupam em obter carteira de motorista quando completaram a idade de 16 anos. 

Já no Brasil, de acordo com dados da Associação Nacional dos Fabricantes de 

Veículos Automotores (ANFAEVA, 2015), a produção nacional de veículos leves 

caiu 28% entre 2012 e 2015, enquanto, as vendas nesse mesmo segmento caíram 

32% no mesmo período. 

Um dos fatores para a redução no consumo do automóvel nos anos de 2010 

a 2014 nos países emergentes estava relacionado à crise econômica 

(EUROMONITOR, 2014).  Entretanto há opinião de que o objeto de desejo brasileiro 

está relacionado à posse de um smartphone ou de outro dispositivo móvel, com 

acesso à rede, com plano de dados, com seguros e com serviços de aplicativos, 



16 
 

 

cujos custos podem ser facilmente comparados aos pagamentos mensais exigidos 

para se manter um carro popular (MELLO, 2016).  

Outro argumento apresentado refere-se à questão das novas tecnologias e à 

nova economia colaborativa, que oferece maiores e melhores alternativas, e que 

tornou possível utilizar um automóvel sem possuí-lo utilizando os sistemas de 

compartilhamento de carros e bicicletas.  

Para Freitas (2014), a geração dos millennials é a primeira geração 

verdadeiramente globalizada e que assume novos valores, mais focados na 

experiência e menos no lado material. Segundo dados de pesquisa do Instituto 

Akatu, 44% dos jovens dessa geração têm optado conscientemente por dirigir 

menos, preferindo alternativas de locomoção, como caminhada, bicicleta, transporte 

público, sistemas de carona ou uso compartilhado de carro (AKATU, 2013). Essa 

geração está mais sensibilizada e conscientizada sobre os problemas decorrentes 

do uso excessivo do carro e sobre seus impactos para o planeta e para sua própria 

qualidade de vida (AKATU, 2013a). 

Não existe um consenso na literatura a respeito de quando estas gerações 

(millennials ou Y) começam ou terminam, mas já existe o entendimento para alguns 

autores como Eisner (2005) e Benckendorff et al. (2010), de que estas definições 

podem ser utilizadas como sinônimos:  

 

Quadro 1 - Resumo das definições sobre o termo geração millennials e 
geração Y 

Autores Ano Geração Definição 

Strauss e Howe 1991 millennials Nascidos após 1982 

Kotler e Keller 2006 millennials Nascidos entre 1995 a 2002 

https://scholar.google.com.br/citations?user=LjNJJXIAAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra
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Solomon 2011 Y Nascidos entre 1986 a 2002  

Parry e Urwin  2011 Y Nascidos entre 1980 a 1991 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Eles acessam as lojas virtuais para procurar informações, para comparar 

produtos e serviços aos melhores preços e são fieis às marcas. Desenvolveram 

grande capacidade em estabelecer e manter relações pessoais próximas, mesmo 

que a distância. No ambiente profissional, essa geração é caracterizada por saltar 

de emprego em emprego com mais frequência dos que as gerações passadas 

(FORBES, 2015), possuindo conceito de trabalho diferente do que foi estabelecido 

pelos seus antecessores. Essa mudança altera o entendimento de carreira, de 

promoção, de estabilidade e de vínculo profissional (VELOSO et al., 2008).  

Automóveis têm um significado muito forte na sociedade contemporânea. Eles 

podem ser vistos como poder, status, mobilidade e liberdade (BARDHI; ECKHARDT, 

2012). É um meio de se locomover para se reunir com os amigos, para estabelecer 

a independência e para se separar de seus pais. Entretanto, os jovens dessa 

geração, demonstram não precisar mais de carros para alcançar um senso de 

autonomia e de liberdade: Essa geração dos millennials estabelece identidades, 

relacionamentos e individualismo online durante todo o dia. Eles usam a tecnologia 

em todas as facetas de suas vidas, a partir de telefones móveis, de tablets e de 

laptops, para se conectarem com amigos e com familiares. As novas tecnologias são 

seu bem mais precioso, e têm um valor muito maior que o de possuir um carro 

(GAMBLIN, 2016). 

Tendo em vista esses elementos, surge a questão-problema dessa 

dissertação:  
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Como ocorre o processo de abandono da categoria automóvel pelos jovens das 

classes A e B de 18 a 30 anos cujas famílias sempre tiveram automóvel, e, partindo 

desse conhecimento, quais os motivos e os significados envolvidos nesse processo? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Principal 

Identificar o processo de abandono da categoria automóvel pelos jovens das 

classes A e B de 18 a 30 anos cujas famílias sempre tiveram automóvel, e, a partir 

disso, compreender os motivos e os significados envolvidos no processo. 

1.2.2 Objetivos Intermediários 

1) Identificar os fatores que os levaram a abandonar o automóvel; 

2) Levantar as dificuldades enfrentadas durante esse processo de abandono; 

3) Investigar os significados gerados e ou envolvidos no processo de 

abandono; 

4) Analisar os principais discursos utilizados para justificar o abandono; 

5) Verificar se ocorreu influência familiar durante o processo de abandono e 

como ela foi aceita e ou evitada; 

6) Identificar se o desejo da compra do automóvel de gerações anteriores 

hoje está sendo substituído por experiências como viagens. 

1.3 DEMILITAÇÃO DO ESTUDO 

1. 3.1 Geográfica 

O presente estudo restringiu-se à cidade do Rio de Janeiro, em função de ser 

o local da instituição em que se realiza a pesquisa. 

1. 3.2 Teórica  

A presente pesquisa utilizou Hogg, Banister e Stephenson (2009) como base 

para o desenvolvimento da conceituação sobre abandono. Suarez (2010) foi 
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utilizada como referencial para conceituar os tipos de abandono, Iyer e Muncy 

(2009) para os propósitos, e, objetos do anticonsumo e, Cherrier, Black e Lee (2011) 

para a questão do não consumo intencional para sustentabilidade: resistência ao 

consumo e ou anticonsumo.  

1. 3.3 Temporal 

As pesquisas foram feitas ao longo dos meses de agosto a dezembro de 2016 

 

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

1.4.1 Prática 

O sistema Uber, de transporte urbano de passageiros, aplicativo que liga 

pessoas a condutores, após aporte de US$ 2,1 bilhões em 2016 alcançou valor de 

mercado estimado em US$ 64,6 bilhões no mesmo ano. Essa quantia ultrapassava 

o valor de mercado de 80% das companhias de capital aberto que compunham 

índice Standard & Poors 500. Assim, o Uber valeria mais do que a empresa química 

Dow (então avaliada em US$ 60 bilhões), a General Motors (US$ 55,7 bilhões), a 

Ford (US$ 55,4 bilhões) ou a Time Warner (US$ 55,2 bilhões) (BLOMBERG, 2015). 

A economia colaborativa, termo utilizado para sinalizar novos modelos de 

negócios caracterizados por conectar ofertas a demandas, desintermediando as 

relações, em geral com alto uso de tecnologia, transforma o mercado em uma ótima 

arena para pesquisa sobre o consumo e, por consequência, sobre o anticonsumo. 

Não por acaso tem sido crescente o número de referências a negócios, a práticas e 

a termos relacionados ao universo colaborativo como “consumo colaborativo” e 

“cocriação” (LAVAQUIAL, 2015).  

Nessa nova ordem social e econômica a indústria automobilística tenderá a 

perder consumidores e a deixar de conquistar novos se não a entenderem. Ao 

mesmo tempo, empresas de destaque nessa nova economia colaborativa tais como 
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Uber1, Zipcar2 e Lyft3 cada vez mais receberão novos consumidores e investirão 

constantemente em inovação.  

No Brasil alguns fatores vem se destacando enquanto impulsionadores do 

rápido crescimento observado em negócios com este perfil: (1) pressão para o 

aumento da renda familiar, (2) aumento da penetração de tecnologias de internet 

móvel, (3) aumento da demanda por estilos de vida e de uso de recursos mais 

sustentáveis, e (4) adoção crescente de estilos de vida colaborativos (BARROS, 

2013).  

Nos Estados Unidos, a geração dos jovens de 18 a 34 anos já era 

responsável por cerca de US$ 1,3 trilhão em consumo no ano de 2014. A 

combinação do interesse dessa geração pelos eventos e pelo crescimento de suas 

habilidades em gastar está levando ao crescimento da economia das experiências 

ao vivo (EVENTBRITE, 2014). 

Como o presente trabalho tem o objetivo de investigar participantes dessa 

geração, seus resultados e, por consequência, suas conclusões poderão ajudar de 

forma prática as empresas a conhecerem seus consumidores, e a aceitar, ou não, o 

movimento que já está acontecendo de migração do consumo entre as empresas de 

mundos diferentes.  

1.4.2 Acadêmica 

Atualmente diversos autores tais como Lee et. al (2009), Cherrier (2009), Belk 

(1998) e Galvagno (2011) têm dedicado muita atenção ao tema anticonsumo. A 

                                                           
1
 Uber é uma empresa multinacional americana de transporte privado urbano que utiliza um aplicativo para 

comunicação entre o passageiro e motorista particular associado ao Uber. 
2
  Zipcar. Serviço que consiste em fazer a locação de carros por curtos períodos de tempo (de hora em hora), e 

sem burocracias ou dezenas de taxas como aquelas cobradas pelas locadoras tradicionais. 
3
 Lyft é uma empresa que concorre com o Uber no mesmo mercado. 
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criação do International Center for Anti-consumption Research (ICAR4) no ano de 

2005 levou essas pesquisas a conquistarem cada vez mais importância e espaço 

nos meios acadêmico e gerencial.  

Dentro das diversas linhas de pesquisa do ICAR, há muitos estudos sobre 

boicote, sobre resistência ao consumo de marcas e categorias, e, principalmente, 

sobre simplicidade voluntária (ICAR, 2012).  

Entretanto, o conceito de abandono, enquanto uma forma de anticonsumo, 

ainda carece de estudos mais profundos, embora no Brasil tenha recebido muita 

atenção, em especial por parte de Suarez (2010, 2014, 2016). Essa autora buscou, 

na modelagem de Hogg, Banister e Stephenson (2009), fonte de inspiração para 

aprofundar o conhecimento das motivações e dos significados do processo de 

abandono. Há muitos estudos como: Discursos do anticonsumo e identidades da 

resistência ao consumo (CHERRIER, 2009), Propósitos e objetos do anticonsumo 

(IYER; MUNCY, 2007) e Anticonsumo e resistência à marca (LEE; MOTION; 

CONROY, 2009) que abrangem assuntos sobre anticonsumo, mas o conceito de 

abandono ainda precisa ser mais explorado, pois diversas questões ainda estão em 

aberto, como, por exemplo, a identitária.  

O presente trabalho busca aprofundar o conhecimento em anticonsumo, 

especialmente no que diz respeito às motivações no processo de abandono e na 

simbologia existentes nas relações familiares que participam desse processo.  

  

                                                           
4 O Centro Internacional de Pesquisa Anti-Consumo (ICAR), organizado pela University of Auckland Business School, compreende uma rede de acadêmicos de marketing, profissionais e cientistas 

sociais de diversas universidades localizadas no mundo. O ICAR foi concebido por Michael S W Lee em 2005 como uma resposta estratégica ao crescente desejo de acadêmicos internacionais de 

colaborar na pesquisa anticonsumo. 

 



22 
 

 

CAPÍTULO 2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 ANTICONSUMO – UMA BREVE REVISÃO 

Consumo, como conceito, tem sido inspiração por centenas de anos, e várias 

pesquisas referentes a hábitos de consumo, a atitudes, a preferências e a 

motivações têm se multiplicado em universidades mundo afora. Em quase todos os 

contextos, somos consumidores. Bauman (2007) afirma que definimos o nosso 

status social e controlamos nossas emoções por meio do consumo. Consumir é um 

fenômeno social complexo especialmente no que tange aos adolescentes, não só 

pela necessidade de se expressarem individualmente, mas também para se 

inserirem nos seus grupos sociais. (CHERRIER, BLACK; LEE, 2011) 

Nos últimos anos, estudos dos autores Galvano (2011), Cherrier (2009) e 

Chatzidakis e Lee (2013), com abordagem específicas sobre anticonsumo e sobre 

resistência ao consumidor, têm chamado à atenção da comunidade acadêmica. O 

anticonsumo se acelerou durante a contracultura dos anos 1960, e emergiu como 

resistência ao mundo ocidental, a seu materialismo e a seu consumo excessivo.  A 

criação, em 2005, do ICAR ajudou o tema a ganhar maior importância (LEE; 

FERNANDEZ; HYMAN, 2009).  

Mesmo assim, ainda existe certa confusão sobre as diferenças e as 

similaridades relacionadas ao anticonsumo e resistência ao consumo, no que se 

refere às abordagens que se seguiram às teorias utilizadas como blocos 

constituintes do anticonsumo. Cherrier (2009) define anticonsumo como a 

resistência proveniente tanto da atividade do consumidor quanto de atitude.   

Penaloza e Price (1993, p. 125) em seu artigo seminal definem resistência ao 

consumo como “A maneira como indivíduos ou grupos praticam a estratégia de 

apropriação em resposta às estruturas de dominação”. Elas ainda apresentam uma 

organização gráfica composta de quatro dimensões em que propõem uma 
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organização dos fenômenos da resistência ao consumidor: 1) dimensão 

organizacional do ato de resistência, que pode ser coletiva ou individual; 2) objetivos 

relacionados, que podem ser reformistas ou radicais; 3) táticas adotadas pelos 

consumidores; e 4) importância da relação do consumidor com as instituições. 

Alguns autores entendem que existe diferença significativa entre resistência 

ao consumo e anticonsumo. “‘Resistência’ lida com respostas opositoras à prática de 

domínio de mercado” (LEE; FERNANDEZ; HYMAN, 2009, p. 145). Anticonsumo, por 

outro lado, lida com o fenômeno que é contra o processo de consumo. Galvagno 

(2011) aborda os conflitos e convergências entre anticonsumo e resistência ao 

consumo e encontra nesse último, forte influência em estudos culturais. Chatzidakis 

e Lee (2013) também argumentam que o anticonsumo não deveria ser estudado 

simplesmente como as “razões contra” o consumo. 

Lee, Fernandez e Hyman (2009) acreditam que estudos sobre o anticonsumo 

podem ajudar a prover conhecimento que ainda é percebido como insuficiente pelo 

fato de serem coletados em estudos convencionais de consumo. Desde a 

resistência ou revogação de marcas ou produtos passando pelo boicote, é senso 

comum a necessidade de mais pesquisas neste campo. 

Existem diferentes formas de anticonsumo: algumas pessoas podem optar em 

resistir a determinadas marcas ou produtos (CRAIG-LEES; HILL, 2006), enquanto 

outras podem resistir à ideologia de consumo como um todo. O estilo de vida 

anticonsumo permite ao indivíduo livre expressão (BLACK; CHERRIER, 2010), 

autenticidade (ZAVESTOSKI, 2002) e individualidade (CHERRIER; MURRAY, 2007). 

Há ainda outros estudos como, por exemplo, Sandikci e Ekici (2009) que 

examinam a função de ideologias em motivações anticonsumistas. Eles discutem 

três tipos de ideologia política que podem influenciar na rejeição de certas marcas: 
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1) globalização predatória, quando o consumidor associa à marca a uma cultura 

imperialista e dominadora; 2) nacionalismo chauvinismo, quando a rejeição ocorre 

por uma associação forte a uma prática nacionalista e 3) fundamentalismo religioso, 

quando a rejeição ocorre pela associação da marca a uma prática que afronta a 

prática religiosa. Já, Zavestoski (2002) descreve atitudes de anticonsumo a partir de 

três bases sócio psicológicas: confiança, eficácia e autenticidade. Seu estudo 

apresenta a forma como o consumo pode ajudar cada indivíduo a atingir a eficácia, 

mas é incapaz de realizar a demanda própria por autenticidade.   

Ozanne e Ballantine (2010) revelam em sua pesquisa, realizada em um 

ambiente de biblioteca comunitária, o comportamento das pessoas quando praticam 

o compartilhamento como forma de anticonsumo. Os autores definem quatro grupos: 

socializadores, revogadores de mercado, anticonsumidores silenciosos e membros 

passivos. Os socializadores são aqueles que gostam e desfrutam dos benefícios 

sociais e da participação ativa nas obras de caridade. Eles participam ativamente 

das diversas ações e ou eventos de caridades realizadas nas bibliotecas, 

expressando desta forma o senso de compartilhamento comunitário. Os 

revogadores de mercado também percebem os benefícios sociais e comunitários, 

estão interessados em dividir e são os menos materialistas dos grupos. Já os 

anticonsumidores silenciosos têm a urgência de se sentirem parte da comunidade e 

de manterem fortes relações com o anticonsumo, simplicidade e compartilhamento 

de valores. Por último, os membros passivos não são envolvidos socialmente, mas 

possuem valores fiéis ao anticonsumo.  

Portwood-Stacer (2012) considera e explica cinco motivações para o 

comportamento anticonsumo, que são: (1) pessoal, (2) moral, (3) ativista, (4) 

identificatório, e/ou (5) consciente socialmente. Cromie e Ewing (2009) propõem que 
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o anticonsumo surge, no mínimo, a partir de dois fenômenos distintos dentro de 

quarto subgrupos distintos. Os dois fenômenos são: (1) os consumidores que 

buscam reduzir o consumo e (2) aqueles que não têm qualquer intenção. O primeiro 

grupo de consumidores se refere aos movimentos sociais com intenções de reduzir 

a aceitação social de consumo como um estilo de vida ou meio de viver (KOZINETS; 

HANDELMAN, 2004; ZAVESTOSKI, 2002) e aqueles que são conservadores ou 

motivados por valores pessoais.  

O segundo grupo não tem intenção direta em reduzir o consumo, mas é 

intencionalmente seletivo ao consumir, selecionar o produto/marca de acordo com 

crenças políticas, valores ou convicção de estilo de vida, ou ainda que rejeite a 

hegemonia de marcas; as pessoas neste grupo tendem a evitar marcas dominantes 

no mercado. 

Iyer e Muncy (2009) afirmam em seu estudo de anticonsumo que sua 

classificação comportamental se baseia na proposta e objeto do anticonsumo.  Os 

autores sugerem uma tipologia em duas dimensões, vertical e horizontal, 

conceituando quatro diferentes grupos. A dimensão vertical se difere entre aqueles 

que desejam reduzir o consumo em geral, àqueles que desejam reduzir o consumo 

de alguma marca ou produto específico. A dimensão horizontal se diferencia por ser 

baseada em proposta anticonsumista – seja ela por consumidores conscientes e 

preocupados no que se refere a questões sociais (tal como a questão ambiental) ou 

questões pessoais (melhorando a qualidade de vida etc.). É importante notar que 

essas categorias não são mutuamente exclusivas e na maioria das vezes as 

pessoas que reduzem o consumo se encaixam sob mais de uma dessas categorias. 

Consumidor de impacto global está interessado em reduzir o nível geral de 

consumo em prol da sociedade. Por sua vez, ativistas de mercado, querem evitar 
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usar o produto/marca porque podem causar um problema específico à sociedade. 

Consumidores infiéis não são comprometidos em recomprar uma marca e evitam 

comprar o produto por causa de sua percepção de inferioridade ou experiência 

negativa associada com o mesmo (LEE; MOTION; CONROY, 2009). Simplificadores 

voluntários são aqueles que desejam adotar estilos de vida menos orientados ao 

consumo (ZAVESTOSKI, 2002). Abaixo, no esquema gráfico, retirado da obra de 

Iyer e Muncy (2009), apresenta o objeto de anticonsumo de forma ordenada e clara. 

 

 
Figura 1 - Os quatro tipos de anticonsumo 
Fonte: Adaptado de Iyer e Muncy (2009). 

 

A descrição de Iyer e Muncy (2009) começa pelos simplificadores, também 

referenciado em sua obra como simplificadores voluntários (KAYNAK E EKSI, 2011). 

Este tipo de anticonsumo é baseado em motivos pessoais para prática geral do 

anticonsumo. Segundo Iyer e Muncy (2009, p. 161), “este grupo deseja sair da 

sociedade ligeira e consumista excessiva para uma mais simples, com um estilo de 

vida menos orientado ao consumo”. Um estilo de vida anticonsumo voluntário é 

adotado por indivíduos que querem evitar o consumo, ou para comprar menos e ou 

simplesmente usar seus recursos de forma eficiente (LEE; FERNANDEZ; HYMAN, 

2009). Em geral, este tipo de anticonsumo é baseado em motivos pessoais.  

De acordo com Iyer e Muncy (2009, p. 162), “os antileais refletem o 

comprometimento pessoal em evitar comprar um produto pelo fato de serem 
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percebidos como inferiores ou sua experiência negativa associada ao mesmo".  

Como consequência da experiência ruim, o produto/serviço ou marca específica é 

subsequente adicionada a uma “lista negra” pelo consumidor; consequentemente, 

este se recusará a comprar este produto/serviço específico novamente. Este grupo 

de consumidores representa a maioria das pessoas que querem evitar ou revogar 

comprar determinadas marcas/produtos por causa da inferioridade percebida ou 

uma experiência negativa associada ao mesmo (LEE, MOTION; CONROY, 2009). 

Cherrier (2009) escreveu que há uma tentativa em criar o próprio espaço e 

reposicionar o ser na sociedade. Os consumidores antileais não são contra o 

consumo material, mas ao invés disso criam uma cultura de códigos, símbolos e 

práticas alternativas de mercado.  

Os consumidores de impacto global estão interessados na redução geral de 

consumo para que a sociedade seja beneficiada – principalmente por meio de 

questões ambientais e/ou reduzirem a desigualdade material (IYER; MUNCY, 2009). 

Eles geralmente se preocupam com questões ambientais e de sustentabilidade 

(BLACK; CHERRIER, 2010; CHERRIER, BLACK; LEE, 2011). Cherrier (2009) 

apresenta a importância das identidades dos consumidores nas práticas 

anticonsumistas. Ela descreve a identidade heroica que relaciona discursos contra o 

consumo explorador e levanta a questão ameaçadora social e ambiental. Mais 

especificamente, segundo Iyer e Muncy (2009, p. 161), o consumidor de impacto 

global “acredita que o consumo moderno atual está causando estrago irreparável ao 

ecossistema da terra e que o consumo excessivo por nações mais desenvolvidas é 

responsável por gerar desiquilíbrio material e diferenças de classes sociais, com 

países ricos em contraste com nações pobres”. Price e Penaloza (1993, p. 123) se 
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posicionam acertadamente: “os limites entre o consumo e resistência ao consumo 

são porosos”. 

Para Iyer e Muncy (2009), os ativistas de mercado visam ao anticonsumo de 

uma determinada marca por sua preocupação diante da sociedade. Eles afirmam 

que ativistas de mercado podem evitar usar um produto ou marca porque sentem 

que uma marca ou produto específico podem causar problemas sociais. Um 

exemplo é o boicote da marca Nike como consequência de diversos incidentes 

relacionados aos direitos de colaboradores menos favorecidos no chamado “Nike 

Sweatshops”, Indonésia 1991 (BIRCH, 2012).  

Por uma perspectiva de negócio, o anticonsumo pode ser a primeira instância 

de uma ameaça à existência de algumas empresas nos seus modelos de negócio 

atuais – as pessoas compram menos, as empresas faturam menos – entretanto, 

mesmo que pareça contraditório, o anticonsumo é um grande negócio, pois as 

empresas precisam somente saber como fazer os produtos e serviços se tornarem 

atrativos aos anticonsumidores (PEDERSEN; GENEFKE, 2013). De acordo com 

Dobscha (1998) ignorar este tipo de pessoas no longo prazo pode ser uma 

estratégia errônea. Se as empresas tiverem êxito em compreender os 

anticonsumidores e suas razões para comprar ou não, podem abrir caminhos para 

oportunidades ainda não exploradas deste segmento e como consequência resultar 

em benefício mútuo. 
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Quadro 2 - Resumo dos principais autores envolvidos no anticonsumo e 
resistência ao consumo 

Fonte: Elaboração própria. 

 

2.2 SÍMBOLOS E SUAS RELAÇÕES COM (ANTI) CONSUMO 

Vivemos em um mundo simbólico e usamos o processo de simbolização para 

pensar acerca do mundo físico ao nosso redor e elaborá-lo de alguma forma. Os 

seres humanos simbolizam suas vivências e referências para relacionarem-se com a 

realidade e, se o mundo do consumidor é uma rede de significados, nada mais 

natural que a compreensão dos sistemas simbólicos seja parte inseparável da 

compreensão do próprio homem e, consequentemente, do consumidor. 

Para Bernardi e Morão (1974), o estudo dos símbolos no comportamento do 

consumidor se baseia, principalmente, na premissa de que o consumidor compra 

produtos não somente por seus aspectos funcionais, mas também pelo seu 

significado, pelo seu caráter de preencher lacunas afetivas dos consumidores, por 

sua influência no autoconceito do indivíduo e pela maneira como esse se mostra 

para os outros. O simbolismo é tudo o que sacraliza, ou seja, é a aparência tornada 

legítima aos olhos dos outros. O simbolismo tem o dom de marcar a diferença; é o 

reconhecimento de uns em relação aos outros. 
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Segundo Cochoy (1999), o início dos estudos de simbologia relacionada ao 

comportamento do consumidor data de 1950, quando os aspectos simbólicos do 

consumo começaram a ser apontados, principalmente por Levy (1959).  A partir daí, 

o interesse no entendimento do significado da simbologia para o consumidor e de 

como esses símbolos influenciam suas preferências e decisões, tem instigado a 

disciplina que se desenvolveu nos últimos anos e vem gerando diversos estudos 

(ARNOULD; THOMPSON, 2005; BELK, 1988; MCCRACKEN, 2007). 

O consumo simbólico pode ser considerado uma prática central e significante 

da vida cotidiana. O consumo de alguns itens é, inclusive, um meio de construção e 

expressão de identidades de indivíduos que vivem nas metrópoles e este processo é 

influenciado pelo anonimato presente na vida urbana: o consumo traria visibilidade 

social e asseguraria o recebimento de tratamento respeitoso pelos demais membros 

da localidade (TASCHNER, 2009). Para Douglas e Isherwood (2006, p. 27), seria 

bastante ingênuo acreditar que as escolhas dos produtos são feitas apenas em 

função da utilidade, pois a “ideia do indivíduo racional é uma abstração impossível 

da vida social”. Wattanasuwan (2005) destaca a escolha em função de seu 

significado simbólico, relacionando o desenvolvimento do self com o consumo.  

Belk (1988) usa o termo self e extended self para caracterizar os 

componentes centrais do mundo subjetivo no qual o ser humano vive. Por self 

entende-se a soma de tudo aquilo que o consumidor pode dizer como sendo seu, ou 

seja, o self representa o consumidor por meio da soma de suas posses pessoais 

(BELK, 1988). Nesta estrutura, alguns objetos podem ser mais centrais que outros, 

podem ainda diferir quanto ao significado, remetendo a entes queridos, lembranças, 

crenças (por exemplo, objetos religiosos) e assim por diante.  
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Logo, os objetos associados ao self estendido permitem que as pessoas 

definam o seu eu usando objetos que mais bem se identificam com as suas atitudes, 

crenças e sua identidade pessoal. Ele inclui tanto o que caracteriza e determina a 

pessoa como sendo ela própria, mas como também o que pertence a ela. 

Especificamente no tocante aos automóveis, Belk (2004) argumenta ser o veículo, 

muito mais do que simplesmente uma extensão do self. Pode ser sim, uma coleção 

de símbolos que permitem, por exemplo, um motor potente dá a seu proprietário 

poder; um automóvel bonito dá ao homem um corpo bonito; e o desempenho do 

carro faz o homem se sentir capaz de mesmo desempenho. Alguns homens veem o 

automóvel como extensão sexual deles mesmos, para muitos deles, o carro é um 

ser vivo que deve receber nomes e apelidos.  

A teoria da cultura do consumidor (TCC) cunhada por Arnould e Thompson 

(2005), aborda os aspectos socioculturais, simbólicos, experimentais e ideológicos 

de consumo. Esses autores atentam para o consumo como um fenômeno 

multidisciplinar. A TCC busca entender como os consumidores criam e alteram 

continuamente os significados simbólicos de seu consumo, contidos em marcas, 

propagandas, e no próprio uso de bens materiais, construindo expressões próprias 

de suas particularidades pessoais e sociais. São exploradas questões como a 

relação entre os contextos culturais e sociais, os modos de interação entre 

consumidores e empresas e a construção, alteração e distribuição dos significados 

de consumo. 

É importante ressaltar que a TCC se debruça sobre a maneira como os 

consumidores geram e modificam continuamente os significados simbólicos de seu 

consumo, presentes em marcas, propagandas e no próprio uso dos bens materiais. 

Este conjunto de teorias incide sobre as dimensões vivenciais e socioculturais de 
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consumo que não são claramente acessíveis através de experimentos, pesquisas e 

modelagem de banco de dados (SHERRY, 1991), incluindo questões como o 

simbolismo de produtos, práticas rituais, histórias de consumo em significados de 

produtos e marcas, e as fronteiras simbólicas que estruturam as identidades de 

consumo pessoal.  

De acordo com McCracken (2007), a significância dos bens de consumo 

ultrapassa fatores como valor comercial e caráter utilitário, ocorrendo conforme a 

capacidade que um bem tem em transmitir significado cultural. Importante ressaltar 

que o significado cultural dos bens de consumo está continuamente em trânsito, 

seguindo normalmente uma trajetória tradicional. Frequentemente, ele parte de um 

mundo culturalmente constituído e se transfere para o bem de consumo. Logo 

depois, este significado se distancia do objeto e se transfere para o consumidor 

individual.  

Entender a forma como se dá e a complexidade do processo de transferência 

de significados, tanto do mundo para o bem, como do bem para o indivíduo, 

possibilita melhor compreensão dos elementos que influenciam o processo de 

consumo, ampliando o entendimento sobre o consumidor e suas considerações a 

respeito do que consome. Segundo McCracken (2003) ele acontece por meio de 

rituais, e que podem ser realizados de quatro maneiras distintas: despojamento, 

troca, arrumação e posse. Os rituais de despojamento são usados para esvaziar o 

significado dos bens, a fim de evitar que a perda de significado ou o contágio de 

significado possa ocorrer. Os rituais de troca são usados para direcionar a permuta 

de bens carregados de certas propriedades significativas para indivíduos que se 

mostram, segundo o doador do presente, necessitados de tais propriedades. Os 

rituais de arrumação são usados para efetivar a transferência contínua de 
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propriedades perecíveis que provavelmente sumiriam quando de posse do 

consumidor e finalmente o de posse, que por sua vez, são empreendidos pelo dono 

de um bem a fim de estabelecer acesso às suas propriedades significativas.  

Hogg (1998) apresenta um estudo simbólico que traz uma pesquisa onde os 

entrevistados foram estimulados a pensar em um dia típico de um representante de 

três papeis sociais que expressassem uma identidade atual, aspiracional e uma 

familiar. Este estudo foi inspirado nos estudos das constelações realizados por 

Solomon e Assael (1987). Segundo a autora, o processo de escolhas negativas 

deveria passar obrigatoriamente pela “não escolha” e a “antiescolha”. As principais 

categorias abordadas foram alimentos, carros, transportes públicos, roupas e 

calçados. A autora afirma que os três fatores que compõem a antiescolha são 

abandono, abstenção e aversão, mas que é importante ressaltar que por muitas 

vezes estes conceitos se sobrepõem. Outro achado que a autora ressalta é o 

chamado cross over que certos produtos e ou categorias se movimentam entre as 

constelações, não importando a sua direção, ou seja, caracterizando um processo 

extremamente dinâmico.  

Hogg e Banister (2001) afirmam que o campo carecia de desenvolvimento, 

uma vez que os estudos associavam sempre o consumo simbólico a aspectos 

positivos, refletindo uma visão distorcida do campo de comportamento do 

consumidor, já que para cada escolha sempre existe uma renúncia. O objetivo era 

buscar quais os efeitos negativos de uma determinada escolha, ou seja, 

compreender o que o consumidor não gostaria de aparentar através de suas 

escolhas. Nas suas pesquisas as autoras percebem que esse não é um conceito 

homogêneo, mas sim multifacetado. Elas ainda definiram o eu indesejado, que pode 
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ser traduzido como “nada a ver comigo”, e o eu evitado, que pode ser expresso pelo 

“apenas eu”. 

Banister e Hogg (2004) buscam mitigar a falta de informação do campo e 

apresentam uma pesquisa cujo objetivo era o entendimento da relação entre a 

autoestima e a rejeição de produtos de marca. O resultado nos mostra que os 

consumidores usam as suas roupas como um meio de comunicação ou ainda como 

uma forma de se expressar para as outras pessoas, ou seja, uma forma de se 

mostrarem aceitos por um determinado grupo ou ainda de se afastar de um 

determinado grupo de referência. Para as autoras, a principal conclusão desta 

pesquisa está no fato de que os participantes mostraram uma maior preocupação 

em se afastar do aspecto negativo do que se aproximar do aspecto positivo, o que 

mostra que esta dissociação do aspecto negativo é mais importante.  

Hogg, Banister e Stephenson (2009) mapeiam o campo e apresentam um 

esquema gráfico onde agrupam e relacionam os diversos temas até então 

abordados nos seus estudos, e tecnicamente apoiados em um estudo de Ligas e 

Cotte (1999).  As autoras apresentam três tipos de ambientes, marketing, individual 

e social. Por ambiente de marketing, entende-se por todo esforço feito pelas 

empresas que desejam passar uma mensagem positiva do seu produto e serviço. 

Este esforço pode ser ou não permeado para os usuários na sua intensidade, uma 

vez que compete com as forças externas do mercado, como concorrentes e outros 

usuários. O ambiente individual, diz respeito, como o próprio nome diz, à percepção 

de que cada usuário tem daquela marca. Ela pode ser negativa ou positiva, 

dependendo de uma determinada experiência passada. Já o terceiro ambiente é 

relacionado com o social, ou seja, com a interação que este indivíduo tem com o 

grupo social a que ele pertence. Para as autoras os significados são criados e 



35 
 

 

atrelados a uma determinada marca nesses três níveis diferentes e da sua relação 

com o self: desejado e indesejado. 

 

Quadro 3 - Resumo dos principais autores envolvidos no simbolismo do 
anticonsumo 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

2.3. O ABANDONO DENTRO DO ANTICONSUMO 

Na literatura internacional ou nacional, o tema abandono não aparece com a 

mesma frequência do que resistência ao consumo, boicote ou ainda simplicidade 

voluntária (ICAR, 2012). O estudo de Hogg, Banister e Stephenson (2009) aparece 

na literatura internacional possuindo mais de 80 citações no Google Academic. 

Neste estudo é possível encontrar um mapeamento sobre consumo e anticonsumo 

simbólico que apresenta em esquema gráfico, onde três grandes ambientes são 

explorados, nos quais uma determinada marca, seja de produto ou serviço, precisa 

negociar a sua aceitação. Na figura a seguir podemos identificar claramente como 

estes três ambientes se relacionam. 
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Figura 2 - Conceituação Integrativa do Anticonsumo 
Fonte: Hogg, Banister e Stephenson (2009). 

 

Neste estudo, o que nos interessa é o ambiente individual, pois, para os 

autores, o indivíduo é impactado pelas suas percepções de experiência com o 

produto e ou com a marca. Para eles, neste ambiente é possível encontrar as 

seguintes características para o anticonsumo simbólico: distanciamento, quando o 

consumidor não deseja mais consumir e simplesmente se afasta do produto e/ou 

serviço. A aversão, representada como uma forma muito personalizada por parte do 

consumidor, descrita pelos autores como “a ação física ou psicológica de se virar 

contra algo”. O tema abandono é descrito ainda pelos autores como “abrir mão de 

algo previamente consumido” (HOGG, BANISTER E STEPHENSON, 2009, p. 153).  

Neste caso, entendemos que o consumidor já tomou a decisão de não mais 

consumi-lo. 

O tema abandono também é abordado por Fournier (1998). Para ela, o 

processo de abandono não acontece de uma única forma. Este processo pode ser 

brusco ou moderado e será determinado pelo grau de envolvimento que existir 

previamente com a marca e/ou produto. Ainda neste estudo ela apresenta um 
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modelo que descreve à dissolução de um relacionamento de consumo 

(anticonsumo). O primeiro modelo é descrito pela autora como entropia, no qual o 

relacionamento se deteriora ao tempo que passa e outro, chamado de estresse, que 

considera que em um determinado momento, algum elemento é incluído, gerando a 

ruptura do relacionamento. Para a autora, este elemento poderia ser ambiental, 

orientado ao parceiro ou ainda relacional. 

Na literatura nacional, a referência utilizada para este trabalho foi de Suarez 

(2010, 2014 e 2016a), pela numerosa contribuição que ela tem apresentado nos 

últimos anos sobre abandono. 

Suarez e Chauvel (2012) apresentou um estudo sobre o abandono das 

categorias de automóvel e cigarro. Nesse trabalho o resultado sugere fatores que 

resultam na decisão de abandono, delineando três tipos distintos de abandono: 1) 

contingencial 2) posicional e 3) ideológico. O abandono contingencial tem uma 

perspectiva individual e pressupõe uma resolução de conflitos de ordem utilitária. O 

abandono posicional negocia e questiona significados associados ao produto, 

também tem uma perspectiva individual. Já o abandono ideológico tem uma 

perspectiva coletiva, visa mudança social e está relacionado a uma renegociação 

dos significados para o indivíduo e para o grupo. A cada uma dessas motivações, a 

autora sinaliza com um determinado comportamento: pode ser flexível, no caso do 

contingencial e ainda ponderado ou aversivo, no caso do posicional, ou ainda 

somente aversivo, no caso do ideológico. Abaixo, um quadro resumido com a 

síntese do trabalho: 
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Quadro 4 - Síntese dos tipos de abandono 

Fonte: Suarez (2010, p. 166) 

 
Diniz (2014) escreveu sobre as motivações, significados e influências da 

categoria no processo de abandono da marca. Esse estudo, de natureza qualitativa, 

conclui que o processo de abandono pode acontecer como uma resposta a um 

determinado evento traumático ocorrido no relacionamento entre o consumidor e a 

marca e/ou produto. Essa pesquisa, por possuir diferentes categorias de estudo 

(automóveis e refrigerantes), traz uma gama interessante de conclusões sobre o 

comportamento dos entrevistados no processo de abandono. Com base nos estudos 

de Fournier (1998), o autor criou um diagrama explorando em um eixo horizontal o 

comportamento do abandono, variando de reversível a irreversível, e no eixo 

vertical, a variação do significado, entre positivo e negativo.  

Ao relacionar e classificar os entrevistados, o autor reforça o conceito de 

flexível, ponderado e aversivo. O abandono flexível aparece quando indivíduo não 

demonstra muita convicção no processo pessoal e apego emocional ao abandono 

da marca. Ele não abandona porque precisa, mas sim por fatores externos a sua 

vontade. O comportamento ponderado apresenta um discurso racional. O indivíduo 
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aceita que abandonara a marca, mas entende que pode voltar a consumi-la. Já o 

aversivo, é marcado pela forte rejeição à marca e uma forte convicção ao processo 

de abandono da mesma. Apesar das diferenças, durante a pesquisa, foi observado 

que um mesmo consumidor pode apresentar diferentes tipos de comportamentos, 

conforme o processo de abandono da marca se realiza no tempo.  

Duhau (2014) escreveu sobre o processo de abandono do cigarro e como são 

negociados os significados do anticonsumo nesta categoria. Para ela o abandono é 

permeado por uma quantidade múltipla de troca de significados, envolvendo ainda 

temas sociais e conflitos. Como o envolvimento do meio social nesta categoria tem 

importância na decisão pessoal, à pesquisa traduz de forma clara uma esfera de 

negociação interna (HOGG et al, 2009).  

Pinto (2015) pesquisou sobre o processo de abandono de um site de rede 

social. Esse trabalho mostra uma realidade interessante, pois ao contrário do que se 

pensa, sim, existem pessoas abandonando o uso de redes sociais. Nessa pesquisa 

o abandono é visto como um processo de abrir mão de algo previamente consumido 

(SUAREZ; CHAUVEL, 2012; SUAREZ et al., 2012) e partir daí é feito um estudo 

qualitativo com entrevistas em profundidade. Como resultado, os autores 

entenderam que o abandono pode ser um processo longo e tortuoso mais do que 

um simples processo de desconectar.  Mais uma vez, fica claro que a quantidade de 

significados que são negociados, envolvendo conflitos e incertezas permeiam todo o 

processo. Esse estudo também traz uma classificação quanto às forças instigadoras 

de abandono e forças de consumo: o dividido, o indiferente, o refém e o alienado.  

Em entrevista recente Suarez (2016) mencionou que sua definição atual de 

abandono pode ser descrita como "o processo de abrir mão de algo previamente 

consumido". Ela destacou que o abandono pode ocorrer em múltiplas esferas: 
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comportamento (por exemplo, a religião), categoria (automóvel), marca (Coca-Cola) 

e até ingredientes (por exemplo, o glúten).  

Para ela nem sempre se trata de uma decisão. O processo de abandono pode 

incluir dinâmicas inconscientes; descontinuação sem uma decisão clara (por 

exemplo, esquecer no fundo da gaveta e deixar de usar). Pode ser ainda situações 

de não escolha, como o não acesso (consumidor endividado que não pode mais 

comprar, produto que deixa de ser oferecido no mercado). Pode ainda ser gradual, 

ocorrendo ao longo do tempo e incluir idas e vindas, como muitas vezes acontece, 

por exemplo, com cigarro. 

Para Suarez (2016) é de importância fundamental observar que o abandono é 

permeado pelas experiências anteriores com o consumo, ou seja, o consumidor, 

diferentemente da escolha/compra, conhece aquilo que está abandonando. 

Entretanto, especificamente em relação ao tema deste estudo, o abandono do 

primeiro carro pelos jovens que pertencem a uma família que consumia automóveis, 

a autora entende que é possível enquadrar o abandono neste processo, mesmo que 

os jovens não tenham previamente consumido, pois ao ter a intenção de abandoná-

lo, segundo a autora, “eles abriram mão de adquirir um carro para si mesmos”, 

significando que esses jovens estão divergindo de um padrão de consumo de suas 

famílias e esse representa um comportamento de abandono. (Suarez, 2016) 
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Quadro 5 - Resumo dos principais autores envolvidos no estudo do abandono 
como forma de anticonsumo 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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CAPÍTULO 3 – MÉTODO DE PESQUISA 

3.1 ABORDAGEM  

A abordagem para o presente estudo é a qualitativa, já que ela não se 

preocupa com representatividade numérica, mas sim com o aprofundamento da 

compreensão de um grupo social, de uma organização. A abordagem qualitativa 

prevê o levantamento de evidências no ambiente dos participantes, sendo sua 

análise feita de forma indutiva e sua interpretação sendo executada pelo 

pesquisador (CRESWELL, 2010). Ela tem o ambiente natural como fonte direta de 

dados e o pesquisador como instrumento principal (GODOY, 1995).  

 

3.2 TIPO DE PESQUISA 

3.2.1 Quanto aos fins 

A pesquisa é exploratória e descritiva. A pesquisa descritiva tem como 

objetivo principal a descrição das características de determinada população ou de 

determinado fenômeno, ou o estabelecimento de relação entre as variáveis (GIL, 

2012).  

O objetivo principal de uma pesquisa exploratória é possibilitar a 

compreensão de um problema enfrentado pelo pesquisador (MALHOTRA, 2001). 

Um trabalho é de natureza exploratória quando envolver levantamento bibliográfico e 

entrevistas com pessoas que tiveram (ou têm) experiências práticas com o problema 

pesquisado. Tal tipo de trabalho tem ainda a finalidade básica de desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideias para a formulação de abordagens 

posteriores, proporcionando ao pesquisador um maior conhecimento acerca do 

assunto, a fim de que possam formular problemas mais precisos ou criar hipóteses 

que possam ser pesquisadas por estudos posteriores (GIL, 2002).  
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3.2.2 Quanto aos meios 

Foram utilizados o levantamento bibliográfico e a pesquisa de campo. A 

pesquisa de campo é a investigação empírica realizada no local onde ocorre ou 

ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo (VERGARA, 

2005).  

O levantamento bibliográfico é desenvolvido a partir de material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os 

estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza, há pesquisas 

desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas (GIL, 2002). 

3.3 SELEÇÃO DE SUJEITOS 

Ao todo foram entrevistadas 13 pessoas, com faixa etária distribuída entre 21 

e 26 anos, sendo que destes entrevistados, 10 eram do sexo feminino e três do sexo 

masculino. É interessante observar a formação de dois grupos distintos: habilitados 

e não habilitados, sendo cinco no primeiro caso e oito no segundo caso.  

Todos os entrevistados fazem parte de famílias com renda mensal superior a 

R$ 10 mil. Nove entrevistados residem com os pais, três entrevistados residem 

apenas com a mãe e o outro reside sozinho.  

Foram evitados sujeitos cujo processo de decisão tivesse sido baseado em 

uma questão financeira, impedindo o acesso à habilitação ou ao automóvel. Desta 

forma, todos os entrevistados quando atingiram a idade de possuir habilitação, 

tinham um ou mais carros em casa, o que lhes daria a oportunidade de dirigir, caso 

achassem necessário. Aqueles que tiraram carteira e durante um período de tempo 

dirigiram, ao decidirem abandonar o automóvel, possuíam carro.  

O recrutamento dos entrevistados foi feito utilizando a técnica de bola de 

neve. Essa técnica metodológica é uma forma de amostra não probabilística 
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utilizada em pesquisas sociais onde os participantes iniciais de um estudo indicam 

novos participantes que, por sua vez, indicam novos participantes e assim 

sucessivamente, até que seja alcançado o objetivo proposto ou o ponto de 

saturação - momento no qual os novos entrevistados passam a repetir os conteúdos 

já obtidos em entrevistas anteriores, sem acrescentar novas informações relevantes 

a pesquisa (BALDIN; MUNHOZ, 2011). 

A Tabela 1 apresenta algumas informações dos entrevistados. Para garantir 

sua privacidade, foi dado um código para cada um dos entrevistados utilizados como 

referência ao longo dessa dissertação. 

 
Tabela 1 – Informações dos entrevistados: apelido, sexo, idade, status da 
habilitação, experiência na direção de automóveis, bairro de residência e 
quantidade de carros na residência ao completar 18 anos. 

 
Fonte: Elaboração própria  

 

O roteiro de entrevista foi estruturado da seguinte maneira: inicialmente foi 

feita uma apresentação pessoal do pesquisador e do objetivo da pesquisa. Em 

NOME SEXO IDADE HABILITADO JÁ DIRIGIU? BAIRRO 

QUANTOS CARROS 

EM CASA QUANDO 

COMPLETOU 18 

ANOS

ENTREVISTADA 1 Feminino 23 não não Flamengo 1

ENTREVISTADA 2 Feminino 26 não não Barra da Tijuca 2

ENTREVISTADO 3 Masculino 23 não não São Conrado 4

ENTREVISTADO 4 Masculino 23 não não Barra da Tijuca 2

ENTREVISTADA 5 Feminino 23 não não Copabana 1

ENTREVISTADO 6 Masculino 26 sim sim Copabana 2

ENTREVISTADA 7 Feminino 20 sim sim Leblon 2

ENTREVISTADA 8 Feminino 21 não não Ipanema 1

ENTREVISTADA 9 Feminino 26 sim sim Recreio dos Bandeirantes 2

ENTREVISTADA 10 Feminino 22 não não Flamengo 2

ENTREVISTADA 11 Feminino 23 não não Ipanema 3

ENTREVISTADA 12 Feminino 23 sim sim Barra da Tijuca 2

ENTREVISTADA 13 Feminino 22 sim sim Barra da Tijuca 3
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seguida foi solicitado ao entrevistado que respondesse algumas perguntas que 

serviram de filtro. Posteriormente, seguindo uma abordagem não estruturada, 

diversas perguntas foram realizadas, de forma a abordar em detalhe o processo de 

abandono e seus motivos, dentro de quatro categorias: abandono, significado, 

negociação e família.  

O roteiro utilizado na pesquisa encontra-se no Apêndice 1. 

3.4 TÉCNICA DE LEVANTAMENTO DE EVIDÊNCIAS 

Foi aplicada a entrevista em profundidade semiestruturada, que consiste 

numa conversa face a face, através da qual se busca obter informações do 

entrevistado sobre determinado assunto (LAKATOS, 1991).  

Considerada uma das mais importantes dentro do arsenal qualitativo, a 

entrevista em profundidade não segue padrões rígidos de um roteiro pré-formatado, 

fornecendo ao pesquisador uma liberdade única e grande flexibilidade na condução 

da pesquisa. Seu objetivo não é obter respostas simples, testar hipóteses ou avaliar 

um conteúdo previamente conhecido, mas entender a experiência “viva” do 

informante e os significados que este deriva dela (McCRACKEN, 1998).  

Em pesquisas relacionadas à identidade do consumidor, a entrevista em 

profundidade é o método mais utilizado (BELK, 2007) e o fato de ser em geral 

direcionada a responder por que algo acontece - ou seja, entender suas causas e 

motivações - ela permite a construção de novas teorias ao invés de um simples teste 

de teorias pré-formuladas (GUBA et al, 1994). 

 Esse tipo de entrevista é mais adequado quando há pouco conhecimento 

sobre o fenômeno estudado ou quando percepções detalhadas são necessárias a 

partir de pontos de vistas individuais (OLIVEIRA et al, 2012), sendo técnica utilizada 

para a obtenção de informações em diversas áreas. Um ponto forte deste modelo é 
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a flexibilidade que a fonte tem para definir os termos da resposta e o fato de o 

entrevistador pode ajustar as suas perguntas livremente (POUPART, 2014).  

As entrevistas semiestruturadas constituem-se de perguntas abertas e 

fechadas, cujo principal objetivo é permitir que o entrevistado possa apresentar o 

maior número de detalhes possíveis sobre a questão colocada. Faz parte do papel 

do pesquisador ficar atento ao gerenciamento de impressão (respostas e gestos 

calculados para criar impressões de individualidade), assim como corrigir, se 

necessário, o roteiro da entrevista - inclusive fazendo novas perguntas caso as 

anteriores não tenham ficado claras ou tenham ficado incompreendidas. Da mesma 

forma, o entrevistador deverá seguir o roteiro prévio para permitir que exista um 

mínimo de padronização nas diversas entrevistas. 

A entrevista semiestruturada apresenta muitas vantagens, a saber: (a) 

consegue produzir uma melhor amostra da população de interesse; (b) amplia o 

potencial de entrevistas, pois não necessita interação escrita por parte dos 

entrevistados; (c) permite um detalhamento maior por conta da elasticidade, fazendo 

com que a cobertura sobre um determinado tema seja mais completa; (d) possibilita 

uma interação entre entrevistado e pesquisador, permitindo a abordagem de 

assuntos mais complexos ou o conhecimento dos significados pessoais de suas 

atitudes e comportamentos. (BONI; QUARESMA, 2005). 

Vale ressaltar que dentro do roteiro, o pesquisador fez uso de uma pergunta 

usando técnica projetiva. Ao invés de perguntar diretamente aos entrevistados sobre 

uma determinada situação, a técnica projetiva utiliza perguntas que fazem o 

entrevistado pensar em situações imaginárias, como uma festa, uma viagem, 

personagens ou animais. A teoria diz que o entrevistado acaba adicionando partes 

de si próprio ao sentido da resposta, o que facilita a compreensão do pesquisador, 
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pois podem ser estereótipos e clichês comumente aceitos, mas que não 

necessariamente representem suas verdadeiras motivações (ROOK, 2006).   

 As entrevistas na presente dissertação foram conduzidas por seu autor como 

forma de mitigar possíveis erros de interpretação no processo como um todo: 

objetivos, perguntas, respostas e emoções. Quando possível, elas foram gravadas 

em áudio e vídeo. Caso contrário, apenas em áudio.  

3.5 TRATAMENTO E ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS 

A análise das evidências foi realizada utilizando-se a técnica de análise de 

conteúdo, que é um conjunto de técnicas de análise das comunicações por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo que permitem 

inferência de conhecimentos. A análise de conteúdo baseia-se na criação de 

categorias que são agrupamentos com características comuns adequados aos 

objetivos da pesquisa (BARDIN, 1977). A partir do referencial teórico foram 

identificadas quatro categorias iniciais que auxiliaram na identificação dos temas 

abordados: abandono, significados gerados, família e negociação.  

Todas as entrevistas foram gravadas em áudio e 11 das 13 entrevistas foram 

gravadas em vídeo, com a permissão do entrevistado, com o objetivo de capturar 

gestos e sentimentos do entrevistado. No total houve cerca de 10 horas de gravação 

de áudio e oito horas de gravação de vídeo.  

As entrevistas foram transcritas pelo pesquisador em um total de 172 páginas 

de texto em espaçamento simples, e os dados categorizados de acordo com 

Creswell (2010).  

Individualmente, cada uma das entrevistas foi detalhada alocando os temas 

em suas respectivas categorias, sendo que, por muitas vezes, uma mesma fala se 

encaixava em uma ou mais categorias. Na sequência, foi realizada análise 



48 
 

 

intradiscursos, entendendo a entrevista como um todo. O objetivo era buscar a 

existência de padrões ou de variações no discurso. Nesse momento foi traçado um 

paralelo entre o que foi discutido e aquilo que serviu de base teórica para a presente 

pesquisa. 

3.6 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

A pesquisa qualitativa tem, como característica, a não generalização dos 

dados, ao contrário daquilo que normalmente acontece em pesquisas quantitativas. 

Deve ficar claro que, como se trata de pesquisa qualitativa, não se busca precisão e 

tampouco generalizar os dados para outros grupos e ou categorias, mesmo sendo 

possível fazer generalizações conceituais. 

 Para Vergara (2005), a entrevista qualitativa, utilizada como principal 

instrumento de levantamento de evidências, pode ser um fator limitador, na medida 

em que pode haver interferência do entrevistador. 

Apesar do avanço nas técnicas de gravação e de reprodução de áudio e 

vídeo, podem existir problemas quando da transcrição das evidências, prejudicando 

a veracidade e a precisão das informações.  
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CAPÍTULO 4 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

ENTREVISTADA 1: tem 23 anos, é solteira e reside com os pais em um 

apartamento de três quartos no bairro do Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro. 

Estudante de cinema, nunca tirou habilitação. Atualmente está desempregada.  

Apesar de os pais terem carro quando completou 18 anos, optou por não tirar a 

habilitação. Como mora perto da estação de metrô Largo do Machado, consegue se 

locomover com muita facilidade. Para sair à noite, prefere usar Uber ao táxi. 

Segundo ela, com o dinheiro que ela economiza, já que não possui carro, investe no 

que mais gosta: momentos especiais com os amigos.  

ENTREVISTADA 2: tem 26 anos, é solteira e reside com a irmã em um 

apartamento de 2 quartos no bairro da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de 

Janeiro. Formada em Design Gráfico, nunca tirou habilitação. Trabalha como 

analista gráfica em uma multinacional. Foi presenteada pelo pai com um carro 

quando completou 18 anos, mas preferiu não tirar habilitação. Como a irmã dirige, 

não sente falta do carro no dia-a-dia. Adora celular, e pensa em fazer um 

intercâmbio já no próximo ano.  

ENTREVISTADO 3: tem 23 anos, é solteiro e reside com os pais em uma 

casa de cinco quartos no bairro de São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro. 

Atualmente na casa existem quatro carros, todos importados. Pai e mãe são 

habilitados. Não possui motorista. Estudante de mídias digitais. Nunca tirou 

habilitação e não pretende tirar. Atualmente estagia na própria universidade, 

coordenando o laboratório de mídias digitais. Pega carona diariamente com o pai 

para faculdade e usa táxi para o retorno. É apaixonado por videogames. 
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ENTREVISTADO 4: tem 23 anos, é solteiro e reside com a mãe em um 

apartamento de três quartos no bairro da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de 

Janeiro. Estudante de geografia, tem vontade de estudar fora do país. Como nunca 

teve a intenção de dirigir, não possui habilitação. Tem um perfil mais tranquilo, 

preferindo ficar em casa a sair com os amigos. Usa normalmente o transporte 

coletivo, e, em caso de necessidade, prefere o Uber ao táxi. Nunca trabalhou. Pai e 

mãe são habilitados, e, quando completou 18 anos, possuía dois carros em casa. 

Em função da separação dos pais, a mãe optou por vender o carro e também utilizar 

transporte público. 

ENTREVISTADA 5: tem 23 anos, é solteira e reside com os pais em um 

apartamento de três quartos no bairro de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. 

Estudante de mídias digitais, nunca tirou habilitação e não pretende tirar.  Durante a 

entrevista, mencionou diversas vezes que se acha muito distraída e que, por isso, 

poria em risco a vida dela e dos outros no trânsito. Atualmente está desempregada. 

Gosta de sair à noite, e faz uso de Uber ou táxi. 

ENTREVISTADO 6: tem 26 anos, é solteiro e reside com os pais em um 

apartamento de três quartos no bairro de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. 

Quando completou 18 anos, ganhou um carro dos pais. Estudante de engenharia, é 

habilitado, dirigiu até os 24 anos, quando decidiu vender o carro para economizar 

dinheiro para uma viagem de intercâmbio. Não mostra qualquer tipo de 

arrependimento. Apesar de a namorada ter carro, faz uso do transporte público ou 

privado com muita frequência por conta da Lei Seca5. 

ENTREVISTADA 7: tem 20 anos, é solteira, reside sozinha em um 

apartamento de um quarto no bairro do Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. 

                                                           
5 Criada em 2009, a lei seca pune motoristas com multa e cassação do direito de dirigir, caso o infrator seja flagrado sob efeito 

de álcool (com até 0,29 mg de álcool por litro de ar expelido) 
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Estudante de Letras, é habilitada, e quando completou 18 anos, ganhou um carro de 

presente dos pais. Há um ano viajou para fazer intercâmbio e, quando voltou, 

decidiu abandonar o automóvel em função do custo de manutenção. Com o valor 

economizado, e com a ajuda dos pais, alugou um apartamento na zona sul para ficar 

mais próxima dos amigos e da faculdade.  Atualmente está sem carteira de 

habilitação, pois perdeu o prazo para renová-la. Atualmente estagia como professora 

auxiliar. Tem namorado, mas ele também não dirige.  

ENTREVISTADA 8: tem 21 anos, é solteira, reside com a mãe em um 

apartamento de três quartos no bairro de Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. 

Quando completou 18 anos, recebeu um carro de presente do pai.  Estudante de 

Letras, não é habilitada. Segundo ela, não tirou a carteira por “falta de tempo”.  

Nunca trabalhou. Usa com bastante frequência o Uber. Odeia Táxi.  Atualmente fez 

um acordo com o pai, e o carro dela está sendo usando como Uber por um amigo da 

família. A receita entra como mesada para ela.  

ENTREVISTADA 9: tem 26 anos, é solteira, reside com a mãe em um 

apartamento de três quartos no bairro do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do 

Rio de Janeiro. Assim que completou 18 anos, ganhou um carro dos pais. 

Advogada, ela é habilitada, mas decidiu abandonar o automóvel há três anos, já que 

a relação entre o custo e o beneficio era desfavorável. Perguntada sobre se voltaria 

a dirigir, mencionou que somente se tivesse um filho. Segundo ela, com a 

experiência positiva que ela teve com a venda do automóvel, a mãe resolveu aderir, 

e, atualmente, faz uso do transporte público ou privado. Trabalha como advogada 

júnior em uma multinacional.  

ENTREVISTADA 10: tem 22 anos, é solteira, reside com a mãe em um 

apartamento de três quartos no bairro do Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro. 
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Estudante de Arquitetura, não é habilitada.  Nunca trabalhou. O pai influenciou 

positivamente na decisão de não dirigir, já que há três anos ele decidiu vender o 

carro. A mãe é uma aficionada por automóvel, mas, desde a mudança da Barra para 

o Flamengo, começou a pensar em vender o carro.  

ENTREVISTADA 11: tem 23 anos, é solteira, reside com os pais em um 

apartamento de quatro quartos em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. Nunca teve 

vontade de dirigir, apesar de ter vários carros em casa. Seus argumentos são o 

trânsito da cidade do Rio de Janeiro, a falta de estacionamento e o custo de 

manutenção. Estudante de Direito, nunca tirou carteira de habilitação. Sua família 

recentemente vendeu os dois carros e ficou somente com um, motivada pela 

chegada do metrô a Ipanema. Atualmente estagia em um escritório de advocacia. 

ENTREVISTADA 12: tem 23 anos, é solteira, reside com os pais em uma 

casa de quatro quartos no bairro da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. 

Decidiu tirar habilitação, não por vontade própria, mas por uma solicitação dos pais. 

Dirigiu durante dois anos. Após voltar de um intercâmbio fora do país, decidiu 

abandonar o automóvel, pois acredita que “traz mais problemas do que soluções”. O 

namorado possui carro. Formada em Arquitetura, trabalha como projetista em um 

escritório.  

ENTREVISTADA 13: tem 22 anos, é solteira, reside com os pais em um 

apartamento de três quartos no bairro da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de 

Janeiro. Estudante de Direito, é habilitada, dirigiu por um ano o carro que 

compartilhava com a irmã mais velha, mas abandonou o carro por medo do trânsito 

e da violência da cidade. Segundo ela, não houve qualquer acidente ou trauma. 

Para se locomover durante o dia, usa ônibus do condomínio. Para sair, como tem 

namorado, e ele tem carro, não sente falta. 
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4.2 ABANDONO 

4.2.1 Processo de Abandono  

As entrevistas começaram com uma pergunta muito direta sobre o significado 

do automóvel para eles. Fica claro que o carro significa algo negativo, problemático, 

desinteressante. O carro perdeu sua posição de símbolo de status, não tendo mais o 

sentido de posse.  

Para a maioria dos jovens, hoje, o carro é visto como um problema a ser 

resolvido. Eles não percebem o carro como um bem material, prático e que irá 

facilitar o deslocamento pela cidade, mas sim como algo caro e que demanda 

manutenção.   

Essa falta de interesse foi repetidamente apresentada durante a entrevista, e, 

por estratégia do entrevistador, novas questões foram colocadas no roteiro como 

forma de ampliar a perspectiva das respostas:  

Eu cheguei a pensar em ter carro, mas decidi não seguir em frente 
com isso. Primeiro porque o investimento necessário é grande, e não 
vejo isso como prioridade na minha vida neste momento. 
(Entrevistada 5) 

Carro para mim, antigamente era uma necessidade, assim uma 
necessidade. Hoje é um luxo que, sinceramente, não me faz falta.  
Por que não me faz falta? Porque eu tenho como me locomover com 
a mesma facilidade como se eu tivesse um carro. (Entrevistada 9) 

Carro significa para mim responsabilidade. No sentido que seria mais 
uma coisa que eu teria que tomar conta. Tanto na questão de custos 
como também na questão de ter que tomar cuidado, não só para 
mim, mas também por conta da vida dos outros. Em resumo, é muito 
estresse para o beneficio que ele me traz. (Entrevistado 3) 

 
Carro hoje em dia é um bem que está em desuso e está virando um 
problema. Assim eu também vejo o carro como uma autonomia em 
muitos sentidos, mas no quadro geral, assim, no Rio de Janeiro, eu 
vejo como problema. (Entrevistada 12) 
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Para que se compreenda melhor o processo do abandono faz-se necessário 

separar os entrevistados em duas categorias: os não habilitados e os habilitados. 

Isso porque, apesar de ficar claro que, por trás deste processo de abandono existe 

uma falta de interesse em possuir automóvel, os momentos de decisão são distintos, 

e por isso merecem ser descritos de forma separada. 

Para o grupo dos não habilitados, a decisão de não dirigir não é uma questão 

pontual, mas sim um sentimento que os acompanha ao longo da vida.  Mesmo 

aqueles que reportam ter recebido alguma pressão para tirar a habilitação por parte 

da família, quando completaram 18 anos não tiveram qualquer interesse em fazê-lo.  

Quando perguntados sobre quando exatamente esta decisão foi tomada, não 

sabem precisar um período exato. O processo é descrito como uma questão sem 

qualquer importância, que, em função de um ou mais fatores, passou despercebido.   

Quando este grupo de entrevistados menciona este momento, alguns até 

responsabilizam a falta de tempo por não terem tirado a carteira. Mas, utilizando a 

técnica projetiva, percebemos que o fato está muito mais ligado à baixa atratividade 

que dirigir tem para esses jovens, do que qualquer outra coisa.  Eles falam da 

decisão com muita certeza de que escolheram o caminho certo. Não se percebe, em 

qualquer momento do discurso, questionamentos a decisão tomada: 

Como eu te falei desde o início, eu nunca tive esse brilho nos olhos 
para poder dirigir. Nunca tive apego a carro ou direção. E também 
nunca houve pressão dos meus pais. Meus pais nunca forçaram. Na 
verdade, eles falam da questão de tirar carteira para poder em caso 
de emergência, dirigir para a minha irmã. [...] Eu acho que existe um 
pouco de acomodação; eu venho com a minha irmã para o trabalho e 
volta com a minha irmã para a casa. A minha irmã diz que o carro é 
nosso, e que se eu quisesse poderia dirigir, mas eu não faço a 
mínima questão. Na verdade, quando nós ganhamos o carro há três 
anos, o carro era nosso, meu e dela. Só que eu não quero. Não faço 
a mínima questão. Sempre digo que o carro é da irmã. Você que 
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dirige, o carro é seu. Não tenho vontade nenhuma de me matricular 
em autoescola. (Entrevistada 2) 
 

Então, na verdade, tirar a carteira eu queria por vários motivos, pois 
ter a carteira é bom ter, principalmente em caso de uma 
eventualidade, de uma viagem, enfim. Quando eu fiz 18 anos, eu 
queria tirar a carteira e acabei prorrogando.  Comecei a trabalhar e 
fiquei sem tempo, e, como não era uma coisa assim que eu queria 
tanto, acabei deixando para lá. Então foi uma combinação de fatores.  
É uma coisa assim, eu comecei a trabalhar e a estudar junto, então 
também nunca achava o tempo disponível dentro do que eu tinha. 
(Entrevistada 11) 

 

No caso dos jovens habilitados e que já tiveram automóvel, o processo de 

abandono se dá em outro momento. Não é possível generalizar este grupo, pois 

cada um individualmente teve o seu momento de abdicar do automóvel, mas é 

possível entender que existe um consenso entre eles sobre o custo de manutenção 

do automóvel e a sua verdadeira necessidade. 

 Para eles, quando tiveram a oportunidade de tirar a carteira, todos se 

sentiram incentivados a dirigir, e isso com certeza os motivou a usar o carro da casa 

ou até mesmo a adquirir um automóvel. Entretanto, conforme os anos se passaram, 

para eles, a necessidade do automóvel diminuiu. Somam-se a isso os fatores 

motivadores já discutidos neste capítulo, como Lei Seca, trânsito, estacionamento ou 

violência.  

O momento da decisão de abandonar o automóvel acontece exatamente 

quando essa equação pende mais para a questão racional e financeira, do que a 

questão emocional de possuir um automóvel.  

Mais à frente será detalhado o fator Uber, mas é interessante observar sua 

importância, não no momento do abandono, até porque é um fator recente, mas sim 

como ferramenta de suporte ao processo de abandono:  
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No início o carro realmente era importante. Sair do CEFET e me 
locomover para PUC era a única maneira de conseguir chegar a dois 
pontos tão distantes da cidade. Mas depois que eu só fiquei aqui na 
PUC, a fila do estacionamento era monstruosa, e custava 8,00 reais, 
acabou que o carro começou a ficar caro, porque, durante a semana, 
ficava na garagem, e nos finais de semana que eu não viajava, 
também ficava na garagem, já que eu bebo, e, quando eu bebo, eu 
não dirijo. Então eu comecei a ver isso, e combinamos de vender o 
carro. Fiz uma proposta para eles porque, como o carro foi presente, 
eu fiquei com uma parte do dinheiro, e a outra eu coloquei na 
poupança. E para mim foi ótimo, porque peguei um dinheiro, e 
economizei com o gasto que tinha com o carro. Era um custo que 
para mim não valia a pena, o carro ficava parado.  Vendi e fiquei 
feliz. A minha decisão foi bem estruturada. Eu fiz um estudo de prós 
e contras, eu sou uma pessoa que antes de tomar decisão eu faço 
isso. E para mim, na época e até hoje, eu acho que foi a melhor 
decisão, até porque tem o carro do meu pai. Na época nós tínhamos 
dois carros. Quando decidi, sabia que se eu precisasse em alguma 
emergência eu tinha o carro do meu pai. (Entrevistado 6) 

 

No início foi assim. Ter um carro e poder ir e vir, para qualquer lugar, 

a qualquer hora, parecia ser um sonho realizado. Mas depois 

comecei a perceber que estava dedicando mais tempo ao carro do 

que a outras coisas mais importantes. Além disso, bati na praia da 

reserva com o carro e comecei a questionar se realmente valia a 

pena o risco e o custo. (Entrevistada 9) 

 

Para aqueles que já tiveram a oportunidade de dirigir, existe um relato  quanto 

à falta que o automóvel faz. Mesmo assim, eles não se sentem tentados a voltar a 

tê-lo. Para eles, foi uma questão de adaptação e, por isso, por qualquer que seja o 

motivo, o pior já passou, e a certeza de que estão muito melhor sem carro é o 

combustível para manter a decisão de abandoná-lo. As viagens de lazer, as 

compras de mercado e a possibilidade de ter um contato mais íntimo dentro do carro 

foram as principais dificuldades apresentadas pelos entrevistados: 

Sim, já eu me questionei algumas vezes do porque eu não quero ter 

carro, às vezes eu quero, sei lá, ir ao mercado, na padaria, mas no 

geral, realmente não faz falta. Por exemplo, para ir ao mercado, eu 

tenho um ao lado da minha casa, e consigo fazer a pé. Se for uma 

compra maior, sem problema. Tem um transporte do mercado que 

deixa as compras na minha casa.  É um taxi, que o preço é fechado 
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para a região do recreio. É, isso você paga 10,00 ou 15,00 reais, 

assim, na verdade você se acostuma (Entrevistada 9). 

 

Na verdade, eu sinto falta apenas do carro para aquela pegação de 

dentro do carro. De você poder ir para a orla com a menina e ficar 

com liberdade dentro do carro. Fora disso, sem problemas 

(ENTREVISTADO 6). 

 

Por ser um movimento recente, o processo de abandono do automóvel pode 

ter trazido, como consequência, algumas dificuldades sociais, uma vez que o carro é 

visto ainda como um objeto de status por uma grande parcela da sociedade, 

principalmente as pessoas com mais idade. Por isso o pesquisador resolveu 

investigar se existiu, de alguma forma ou intensidade, alguma dificuldade social por 

conta da decisão.  

Ficou claro que os jovens realmente entendem que esta é uma decisão 

racional, e por isso não perceberam qualquer tipo de descriminação ou preconceito 

pelo fato em não ter carro. Pelo contrário, para eles, como a maioria dos amigos 

também optou pelo mesmo caminho, existe um sentimento de pertencimento com 

esta decisão.  

Dentro do processo de abandono, o pesquisador questionou os entrevistados 

que já possuíram carro, se, por alguma razão, eles reconsiderariam a questão e 

voltariam a ter automóvel. Todos os entrevistados disseram que a decisão não é 

irreversível, pois ainda são jovens e muitas coisas podem acontecer.  Basicamente, 

apontam a constituição de uma família como a principal causa de uma possível 

mudança de comportamento.   

No caso do grupo dos jovens que nunca tiveram carros, foi investigado qual o 

motivo que os levaria a tirar a habilitação. Neste caso, o motivo diverge do outro 

grupo, uma vez que eles gostariam de ter carteira para ajudar em uma possível 
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emergência, em um caso de doença ou até mesmo para dirigir amigos ou familiares 

em caso de Lei Seca: 

Talvez se eu tiver filho algum dia. Somente nesta hipótese mesmo. 
Senão, não! (Entrevistada 9) 
 

Eu acho que apesar de hoje eu não ter carro, eu acho que o carro é 
uma coisa meio necessária ao construir uma família. O carro se faz 
necessário para viagens, emergências, mas assim, não seria nada 
extremamente luxuoso, algo com custo benefício. (Entrevistado 6) 

 

4.2.2 Motivo do Abandono 

Perguntados sobre o motivo utilizado no discurso pelas pessoas para 

justificarem o abandono do carro, os entrevistados afirmaram que é um discurso 

verdadeiro e condizente com o que eles pensam a respeito do tema. Entendem que 

o carro hoje já não é mais um símbolo de status e tão pouco um bem material que 

seja de fácil manutenção.  

Acreditam que, em outras classes sociais, menos favorecidas, esse discurso 

possa ser confundido como uma desculpa para a dificuldade em adquirir um 

automóvel. No caso deles, e das pessoas que eles conhecem, e com quem se 

relacionam, possuir um carro nos dias de hoje traz diversas responsabilidades, 

financeiras e civis, que tornam o automóvel nada atraente:  

[...] Mas as pessoas que têm carteira, e não dirigem, não dirigem 
porque não querem mesmo. É um discurso verdadeiro. (Entrevistada 
10) 

Na minha percepção, tem casos com o meu, que tenho um carro na 
garagem, que tenho condição de pagar seguro e gasolina e não 
quero ter carro. (Entrevistada 2) 

Para mim o carro não é mais um símbolo de status. Hoje, eu e meus 
amigos assumimos que não temos carro porque não queremos. É 
chato, dá trabalho e, ainda por cima, é caro. Hoje em dia, existem 
muitas formas de se locomover, principalmente no Rio de Janeiro. 
Este é o nosso discurso porque é assim que pensamos e agimos. 
(Entrevistada 13) 
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A diversidade dos motivos que levaram os jovens a abandonar o carro é a 

principal característica da presente pesquisa, tendo sido destacados, em ordem 

decrescente de importância, a falta de interesse, o custo de manutenção, a lei seca6, 

o transito, a dificuldade de estacionamento e a questão ecológica. 

4.2.2.1 Falta de Interesse 

Para o pesquisador o tema falta de interesse mereceu um destaque maior, 

pois, ao longo das conversas, de forma exploratória, pode-se perceber a riqueza das 

informações nas respostas dadas pelos entrevistados. Em relação a este tópico, é 

necessário fazer uma divisão no painel de entrevistados, uma vez que as 

caraterísticas dos jovens que não possuem habilitação diferem dos que possuem 

habilitação e que, de alguma forma, já tiveram contato com automóvel. 

No caso dos não habilitados, é interessante observar como eles não 

habilitados não querem ter contato com a direção, sendo a principal razão a falta de 

interesse. Eles não gostam, não querem, não precisam dirigir. Eles preferem se 

locomover de transporte público ou privado. Alguns até criticam o processo de 

habilitação, em função do custo e do tempo necessário: 

Nunca fui bom em videogame de carro. Nunca me interessei muito 
por carro. Assim, foi uma coisa meio que construída ao longo do 
tempo. E vendo agora as pessoas dirigindo, e muitas vezes dirigindo 
de qualquer jeito, e ai mesmo que eu não tenho vontade nenhuma de 
dirigir mesmo. (Entrevistado 4) 

Quando eu fiz 18 anos, já estava decidido que eu não teria carteira. 
Foi uma decisão muito tranquila na minha cabeça. (Entrevistada 10) 

Eu cheguei a pensar em ter carro, mas decidi não seguir em frente 
com isso. Lá em casa tinha o carro dos meus pais e usei algumas 
vezes. Sinceramente, não minha prioridade. Vou para a faculdade de 
ônibus do condomínio e, à noite, saio com meu namorado 
(Entrevistada 13) 
 

 

                                                           
6
 Criada em 2009, a lei seca pune motoristas com multa e cassação do direito de dirigir, caso o infrator seja flagrado sob efeito 

de álcool (com até 0,29 mg de álcool por litro de ar expelido) 
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  No caso dos jovens que decidiram tirar a habilitação, eles o fizeram por uma 

questão mais voltada para a necessidade do que para a vontade. Não era alguma 

coisa com que sonhassem. O que eles reportam é que a família, de certa forma, 

“exigiu” a carteira, para que, em momentos de emergência, eles pudessem dirigir.   

É um fato recorrente nesse grupo de habilitados. A percepção é de que a 

decisão tomada foi apenas para resolver “o problema da carteira” e não porque 

existia o desejo de dirigir. Apenas um entrevistado mencionou de maneira aberta 

que a decisão foi própria, uma vez que ele precisava se deslocar da escola técnica 

até a faculdade, e por isso o carro era o melhor meio de transporte:  

Assim que eu fiz 18 anos, eu tirei a carteira. Não foi por uma vontade 
minha, mas eu passei no vestibular para o segundo semestre 
propositalmente para resolver coisas. Eu fiz uma prova de 
Cambridge, fui terminar um curso de espanhol, fui fazer curso de 
francês, e ai resolvi também ir para a autoescola, pois eu ia ter  seis 
meses livres. Precisei fazer isso logo, para que acabasse com isso, 
para que no meio da faculdade ou do trabalho, não tivesse que lidar 
com isso. Então logo nos primeiros seis meses, eu corri para fazer 
autoescola logo. (Entrevistada 7) 
 

Como eu fazia o curso técnico, eu precisava do carro. Era vital, 
porque, por exemplo, tinha dias que eu tinha prova no mesmo dia, e 
eu precisava que a galera não saísse da sala para que eu pudesse 
fazer a prova em um lugar e depois entrar na outra prova. Então eu 
precisava do carro. Quando eu terminei o CEFET, eu vi que poderia 
me desfazer dele. (Entrevistado 6) 
 
 

Como forma de explorar ainda mais o tema falta de interesse, o pesquisador 

decidiu questionar sobre o valor de um carro popular. O objetivo era perceber qual o 

grau de conhecimento dos entrevistados sobre o mercado automobilístico.  

O que se viu durante as respostas é um desconhecimento sobre o valor de 

aquisição dos automóveis, seja ele popular ou de luxo, corroborando o fator falta de 

interesse como a principal origem do abando do automóvel por esta geração. Fica 

claro que o automóvel não é um bem necessário e tampouco desejado.  
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Além disso, quando perguntados se existia algum anúncio de que eles se 

lembrassem a respeito de carro, apenas um entrevistado mencionou de forma livre o 

anúncio dos pôneis malditos. É Interessante observar que o recall do anúncio era 

voltado para o lado humorístico apresentado, e não pela questão do conteúdo do 

anúncio, ou seja, potência do motor e robustez:  

Olha, não sei quanto custa o valor de um carro popular zero. Pior é 
que toda hora tem propaganda na televisão. Mas agora eu não 
consigo pensar em um valor especifico. (Entrevistada 5). 
 
Eu não tenho a menor idéia de quanto custa um carro zero. 
(Entrevistada 1). 
 

 
Os outros entrevistados foram incapazes de relacionar um anúncio de 

automóvel com a referida marca, mesmo quando incentivados a falar, ou seja, houve 

um total desinteresse por parte deles de conhecer, de pesquisar e de selecionar um 

automóvel: 

Eu gosto muito do Fiat 500 e do Mini Cooper. Escolho pelo design. 
Ah! Porque são bonitinhos. Eu não entendo nada de carro. Quem 
não entende nada de carro como eu, escolhe um carro pelo fato de 
ser econômico ou pelo fato dele ser esteticamente bonito. Quem já 
entende de carro, escolhe o carro pelo motor [...]. Mas por mim, é 
pela questão estética mesmo. (Entrevistada 11) 

 

Sim, o mini que é da BMW. Pelo design, como eu não conheço carro, 
vou pela aparência. (Entrevistada 8) 

 
Aquele dos pôneis malditos. Essa propaganda é muito ruim. Não 
saía da minha cabeça. Eu acho que eu não compraria o carro de 
raiva. (Entrevistado 4) 

 

Foi ainda interessante observar que, do grupo de entrevistados que são 

habilitados, apenas um dos entrevistados demonstrou que apesar de ter 

abandonado o seu automóvel, ainda tem contato esporádico com o automóvel da 

sua namorada. Os outros entrevistados deste grupo de habilitados não têm mais 
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contato com o automóvel por uma razão bem simples: deixaram passar o prazo de 

renovação da carteira, e, no momento da entrevista, estavam sem habilitação.  

Eles justificam que na correria do dia-a-dia não conseguem tempo. Afirmam 

que isso não é prioridade. Mais uma vez o que se percebe é uma falta de interesse 

em conduzir o automóvel: 

O fato de eu ter tirado a carteira rápido não tem a ver com a vontade 
de dirigir, mas com a coisa tipo, ah! se eu fiz 18 anos, já posso tirar 
carteira, por que não fazer agora? Assim, posso dizer que, se por 
algum motivo, eu não tivesse essa oportunidade da janela de tempo 
para tirar a carteira, talvez eu não tivesse carteira até hoje. Por 
exemplo, hoje minha prioridade é a entrega do TCC da minha 
faculdade. (Entrevistada 7) 
 

Desde que tirei carteira, acho que peguei no carro umas quatro 
vezes no máximo. Eu acho que não vou renovar a carteira. Meus 
pais me falam que é importante em uma emergência, mas não sei. O 
processo de aprovação foi traumático e precisei fazer a prova duas 
vezes. Não sei se quero passar por isso de novo. (Entrevistada 13). 

 

4.2.2.2 Custo de manutenção 

O custo do carro é sem dúvida um dos principais motivos que fazem os 

jovens abandonarem o automóvel. 

 É interessante observar que não é uma questão de ter ou não ter o 

automóvel disponível, pois, como já descrito anteriormente, todos eles possuíam 

automóvel na família quando atingiam a idade de 18 anos. A questão aqui está 

relacionada ao custo mensal de manter um carro e o que pode ser feito de diferente 

com este valor. Este é o principal apelo destes jovens.  

O custo da manutenção, do seguro, do combustível, do estacionamento, 

enfim, de tudo que é inerente a ter um carro, assusta os jovens, que não conseguem 

ver qualquer razão para assumir este valor, já que podem circular utilizando 
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transporte público ou privado, e direcionar este gasto, para algum outro bem ou 

experiência, que, segundo eles, tem muito mais valor.  

Um ponto que merece destaque referente a este tema é que eles conhecem 

uma despesa “invisível” na aquisição do automóvel, que é a depreciação. Para eles, 

é um desperdício de dinheiro:   

Sim, eu sei que quando a gente compra um carro, um tempo depois 
ele perde o valor. [...] É um desperdício de dinheiro. (Entrevistado 4). 
 
Uma das coisas que eu comecei a pensar em dirigir foi o custo de 
manutenção. Gasolina, seguro, estacionamento. Com a minha 
mesada iria viver para sustentar o automóvel. Prefiro transporte do 
meu condomínio (Entrevistada 13). 
 
Como usava pouco o carro decidiu vender o carro. Estava pagando 
muito caro para ter um luxo. Ainda bem que comprei o carro usado. 
Senão perderia muito dinheiro. Conversei com o meu pai e decidimos 
juntos. Fiz umas contas e vi que não dava mais (Entrevistado 6). 

 

Em relação às despesas referentes ao custo do carro, o pesquisador resolveu 

investigar também sobre como eles chegaram à conclusão de que estes valores são 

prejudiciais à aquisição e à manutenção de um carro.  

Os entrevistados afirmaram que seguem o senso comum, que não se 

dedicaram a estudar o tema profundamente, seja utilizando uma planilha, seja 

usando outro instrumento financeiro, para comparar o quanto o carro é mais caro do 

que o transporte público ou privado. Para eles, existe um movimento por parte da 

geração mais velha de seguir o mesmo caminho, principalmente das pessoas que 

moram na zona sul do Rio de Janeiro: 

Eu acho que principalmente, no meu caso, o último investimento que 
eu faria seria comprar um carro. Por todas as coisas que eu já 
levantei ate agora. Por mais que eu tivesse um dinheiro sobrando, 
por conta do investimento necessário, eu não me vejo usando o 
carro. Como te disse, não sou boa de trânsito, e eu não vejo que vou 
ter tanto beneficio no meu dia a dia assim, por isso eu não vejo 
necessidade de investir nisso. (Entrevistada 5) 
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Sim, eu pesquisei e recebi informações de muitas pessoas. [...] Basta 
ver a questão do estacionamento aqui na PUC que é caro, mais 
gasolina, enfim, não vale a pena. Vaga também é um fator de 
estresse. Meu pai vive reclamando que não consegue arranjar vaga, 
e eu fico me imaginado com essa situação. (Entrevistada 8) 

 

Quando eu comecei a fazer autoescola, eu comecei a ver que o carro 
poderia ser muito mais caro do que parecia. Eu achava que era o 
comprar e ponto. E de vez em quando colocar gasolina. [...] Além 
disso, um belo dia acordar e dar um problema no motor, e não poder 
ir trabalhar porque tenho que levar o carro para oficina. Então, eu 
percebi que os problemas são muito mais frequentes do que parece, 
os custos são muito mais altos do que parece e isso foi me 
desanimando de fazer o carro parte da minha vida. (Entrevistada 7) 

 

4.2.2.3 Lei Seca 

Pela idade média dos entrevistados, muitos deles quando completaram 18 

anos, já sabiam e tinham medo da Lei Seca [Criada em 2009, a lei seca pune 

motoristas com multa e cassação do direito de dirigir, caso o infrator seja flagrado 

sob efeito de álcool (com até 0,29 mg de álcool por litro de ar expelido)].  Com isso, 

o fator Lei Seca aparece como um motivo para o abandono do carro.  

Entretanto, vale ressaltar que isso se dá não pelo valor da multa (que tem 

valor alto), mas sim pela questão da conscientização: durante as entrevistas ficou 

claro, que, para este grupo, se a Lei Seca terminasse, eles continuariam a beber e 

não dirigir.  Eles mencionam que obviamente não se pode generalizar, e que ainda 

existem alguns jovens que bebem e depois dirigem, mas garantem que, mesmo em 

caso de necessidade, não pegam carona com eles:   

Eu saia à noite, e como eu gosto de beber, e por causa da lei seca, 

eu deixava o carro em casa. Durante o dia, tinha a questão do 

transito para ir para o centro, onde eu estudava, e que fazia também 

que o carro ficasse em casa.  Aliado a isso, o custo do carro. Aos 

poucos fui abandonando o carro, até preferir parar de dirigir. 

(Entrevistada 9). 
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Sim, influenciou. Nós moramos em um lugar bem central, então sair 

para beber de taxi ou uber não é um problema. Meus pais sempre 

defenderam a bandeira de que se vai beber e dirigir deixa o carro em 

casa, e pega um taxi ou uber (Entrevistada 1). 

4.2.2.4 Trânsito e Dificuldade de Estacionamento 

Na percepção dos entrevistados o tempo gasto no trânsito no transporte 

púbico é mais bem aproveitado do que o tempo gasto dentro de um automóvel. 

 Apesar de algumas críticas ao transporte público, eles entendem que ao 

longo da viagem é possível dormir, ler, estudar, conhecer novas pessoas, enfim, 

múltiplas coisas que dentro do automóvel, normalmente sozinho, seriam 

impossíveis. Segundo eles, com o conceito adotado na cidade do Rio de Janeiro de 

corredores expressos para ônibus fez com que o tempo de deslocamento de 

transporte coletivo seja inferior ou no máximo igual ao do carro.  

Outro fator que foi mencionado é o tempo que se gasta procurando por uma 

vaga, seja ela paga ou gratuita. Um exemplo citado foi a questão do estacionamento 

da faculdade: o tempo médio de espera para conseguir uma vaga no 

estacionamento da faculdade, na parte da manhã, varia de 25 a 40 minutos, o que, 

com certeza, inviabiliza qualquer comparação entre o deslocamento de carro e de 

transporte público. Além disso, consideram também que estacionamento irregular 

pode gerar multas e perda de habilitação:  

O trânsito do Rio me incomoda. Aliás, eu considero o trânsito a coisa 
que mais me incomoda na vida. Poucas coisas me tiram do sério 
como trânsito. Futebol e trânsito são as duas coisas que me tiram do 
sério. (Entrevistado 6) 
 

Eu tinha carteira, assim, primeiro porque, sinceramente, eu não 
gostava muito de dirigir, mas eu gostava daquilo que dirigir me 
proporcionava, da liberdade de locomoção. Mas depois com essa 
facilidade toda que você tem, mesmo antes do Uber, eu já parei de 
dirigir a algum tempo, usando o táxi. Durante o dia, tinha a questão 
do trânsito para ir para o centro, onde eu estudava, e que fazia 
também com que o carro ficasse em casa.  Aliado a isso, o custo do 
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carro. Aos poucos fui abandonando o carro, até preferir parar de 
dirigir. (Entrevistada 9) 
 
Por exemplo, quando eu ia para faculdade de ônibus, eu chegava só 
15 minutos depois mais tarde, comprando com o ônibus, sem contar 
o tempo de ficar parado esperando o estacionamento. Eu odeio isso. 
Eu não sinto bem andando de carro, eu só usava mesmo quando não 
tinha alternativa. (Entrevistada 12) 

 

4.2.2.5 Questão Ecológica 

Apesar de citada, a questão ecológica teve pouca importância para os 

entrevistados. Todos eles entendem que é um fator que poderia ter sido considerado 

no processo de abandono, mas para eles, neste momento, não teve grande impacto. 

 Poucos se consideram ecológicos, apresentam um comportamento passivo 

em relação à reciclagem, e não estariam dispostos a abandonar todos os meios de 

transporte que emitem carbono no seu dia-a-dia. Entendem que isso deve ser 

levado em consideração nas políticas públicas, mas não são engajados:   

Não me acho uma pessoa ecológica, mas gostaria de ser. 

Honestidade.  No sentido de prestar mais atenção nestas 

coisas. [...] Ser uma pessoa mais ligada. Sendo bem honesta, 

não é uma das minhas prioridades. (Entrevistada 1) 

 

Moderadamente ecológico, assim dentro do possível. Por 

exemplo, Aqui na PUC tem a coleta seletiva de lixo. [...] Mas, 

por exemplo, lá em casa já teve coleta seletiva, e agora 

parou. Não tem nada que eu possa fazer. Não vai ter coleta 

seletiva não vale a pena separar.  (Entrevistado 3) 

 

 

4.3 SIGNIFICADOS GERADOS 

O automóvel não é considerado um símbolo de status pelos entrevistados. 

Isso fica claro em todas as respostas. Alguns entrevistados afirmam que conhecem 

algumas pessoas que ainda consideram o automóvel como símbolo de status, como 
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amigos mais velhos, pais ou familiares, mas, para eles, o carro não passa de um 

meio de locomoção, que é caro.  

É interessante observar que, quando perguntados sobre qual carro eles 

gostariam de comprar, a maioria dos entrevistados afirma que não tem marca de 

escolha e que a decisão seria por funcionalidade.  Os poucos que conseguem 

identificar um determinado modelo de automóvel fazem-no por uma questão 

estética, o que pode gerar certa dicotomia entre o discurso e a prática, já que os 

veículos citados são cercados de status.  

Outro ponto que merece destaque é a questão do status quando relacionado 

à família: Existe uma mudança de comportamento, comparando a opinião da família 

e a do entrevistado.  

Para a maioria dos pais dos entrevistados, o automóvel ainda é um símbolo 

de status, que, durante gerações, interferiu na questão social das famílias. Possuir 

um carro significava ter destaque sobre outras famílias. Identificava e classificava um 

poder aquisitivo, que, naquele tempo, tinha valor.  

Hoje, para essa geração dos millennials, automóvel é uma coisa normal. Para 

eles, não tem valor social, somente funcional. E, como bem funcional, ele pode ser 

trocado por outra função como uma experiência ou por outro bem material - tema 

que será abordado com mais profundidade na discussão do processo de abandono: 

Boa pergunta. Eu acho assim que essa coisa de bem material perdeu 
um pouco. As pessoas estão indo muito mais para a experiência. Eu 
vejo as pessoas muito focadas em viagens. Eu vejo meus amigos 
pensando em intercâmbios, principalmente. Lógico que alinhado ao 
prazer de uma experiência cultural em outro país. (Entrevistado 6) 
 
Então, para o meu pai ainda existe o status. Assim, ficar sem carro 
para ele é sinal de fracasso. Ele tem casa em Saquarema e a gente 
precisa de carro para ir viajar. Mas assim, poderíamos ter um carro 
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mais tranquilo. Mas ele faz questão de ter um sedan, grandão, que 
chama atenção. Puro status. Ele costuma trocar de 2 em 2 anos. 
(Entrevistado 4) 
 

Eu acho que tinha sim, mais status na geração dos meus pais. Eu 
acho que, não só pelo sentido metafórico, mas também pelo sentido 
prático que o carro significava para eles lá atrás. Porque assim, na 
juventude dos meus pais, início dos anos 80, se você não tinha carro, 
com certeza sua mobilidade ficava bem mais complicada, e cada vez 
mais isso não é mais verdade. Porque hoje em dia tem muitas outras 
opções que não necessariamente o carro. Isso é o que eu vejo. 
(Entrevistada 1) 

 

Para essa geração dos millennials, não possuir um automóvel não gera 

qualquer desconforto.  Não existe sentimento de vergonha, rejeição ou bulling. Para 

eles, é mais um fato corriqueiro da vida. Não existe pressão. Dentro do meio social 

em que eles convivem isso é normal:  

Para os entrevistados, as pessoas que optam por não ter automóvel são 

“pessoas normais”, que abriram mão do automóvel porque não precisam.  São 

pessoas que se locomovem facilmente pela cidade usando transporte púbico ou 

privado, como táxi ou Uber. Pensam no custo excessivo que um automóvel gera nos 

dias de hoje e não são atraídos pela pouca facilidade que o automóvel gera. São 

pessoas que preferem investir seu dinheiro em algum outro tipo de bem material ou 

ainda em uma experiência como uma viagem: 

Eu acho assim, por algum motivo esse jovem resolveu não ter carro. 
É uma opção que vejo que as pessoas estão fazendo. Eu tenho 
amiga que já perdeu a carteira na lei seca, e assim, ela agora tem a 
carteira de novo, mas ela resolveu não dirigir mais. Mora aqui na 
Barra também. Não faz falta. É um custo a mais. (Entrevistada 9) 

 

 

Existem vários motivos pelos quais uma pessoa optaria por não ter 
um carro. Eu acho que é uma pessoa mais desprendida, mais 
econômica, que liga menos para a opinião das pessoas. 
(Entrevistada 12) 

 

Eu defino como uma pessoa livre, bem mais livre do que a pessoa 
que tem carro, que tem estacionamento para se preocupar, e essas 
coisas assim [...] Mais prática, mais racional. (Entrevistado 4) 
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É difícil até de definir, mas, é porque exatamente eu acho que cada 
um tem o seu caso, mas eu acho que vai muito para essa coisa do 
custo e benefício. Uma pessoa que pensa mais no custo e benefício 
mesmo. (Entrevistada 5) 

 

Quando questionados a levantar o percentual de amigos que, assim como 

eles, não possuem automóveis, os números foram significativos, indicando que já é 

uma tendência no grupo de seus amigos. Vale ressaltar que, em dois casos, o fato 

de o entrevistado ter abandonado o automóvel gerou um efeito positivo dentro da 

família, fazendo com que este processo fosse repetido com outros membros desta 

mesma família. 

 Para essa geração dos millennials não é uma questão de querer ser diferente 

ou excêntrico. O significado que está por trás desta decisão é algo relacionado à 

falta de interesse por dirigir ou por ter um automóvel, ou ainda pela conclusão clara 

de que ter um automóvel neste momento geraria mais problemas do que soluções. 

Uma questão que apareceu durante as entrevistas foi o fato de alguns 

participantes comentarem que algumas garotas preferem sair com rapazes que têm 

carro. Como a pesquisa é exploratória e aceita este tipo de interação, o pesquisador 

resolveu investigar com mais profundidade, principalmente com as entrevistadas do 

sexo feminino.  

O que ele descobriu foi que, para elas, pode até existir certa preferência pelos 

rapazes que têm carro, mas não pela questão específica do status, e sim pela 

segurança e pela privacidade que o automóvel oferece, ou seja, não existe 

preconceito ou restrição aos jovens que não têm carro, é apenas uma preferência. 

Todas foram categóricas em afirmar que não selecionaram um namorado ou 

acompanhante pelo fato dele ter, ou não, um automóvel: 
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 [...] prefiro homens que têm carro para que possa me buscar em 
casa, para sair à noite [...] Eu acho importante também porque senão 
você fica muito preso para fazer programa de casal. (Entrevistada 
11) 

Não que isso seja decisivo para escolher o relacionamento, mas que 
é um bônus, é. Assim, pela questão da praticidade, ele passou aqui e 
me pegou. Para ir para uma praia legal, diferente, isso não impede 
nada. (Entrevistada 12) 

 

Dentro ainda deste tema, o pesquisador resolveu avançar para descobrir 

como acontece o ritual da paquera. É conhecido que uma das coisas que 

impulsionava o desejo dos jovens de outras gerações a conduzir um automóvel, era 

a liberdade que o carro oferecia. Com esta revolução na percepção do uso do carro 

pelos jovens desta geração, ficou uma dúvida sobre como eles fazem para se reunir, 

seja para um cinema, seja para um encontro, como amigos ou namorados. 

A descoberta trazida pela pesquisa foi que, para eles, de uma forma geral, o 

fato de não ter carro ou habilitação, não impede que os encontros aconteçam. Foi 

relatado que normalmente o evento é marcado em um determinado local, e eles, de 

forma independente, se locomovem para o local. O retorno, normalmente é feito da 

mesma forma.  

Existe ainda a opção de, caso estejam usando um transporte privado como 

táxi ou Uber, seguirem juntos e dividirem o valor total da corrida: 

 

É, fica um pouco mais complicado. É um pouco chato. Não que 
impeça. Mas é um pouco mais complicado, pela questão logística 
mesmo. A pessoa de repente está em lugar diferente, e aí ela tem 
que chegar até você, ou você tem que busca-la ou ainda encontrar 
com a pessoa no meio termo, enfim eu acho que a logística fica meio 
complicada. (Entrevistada 9) 
 

Sinceramente não vejo problema. Posso encontrá-lo no shopping ou 
na balada. Sem problemas. Até prefiro, porque me dá mais liberdade 
de ir e vir. (Entrevistada 10) 
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É normal sim, eu já fiz isso várias vezes, é muito mais normal que as 
pessoas não me busquem. Eu não sei, mas eu fui meio criada para 
ter certa insegurança para entrar no carro de alguém assim, 
principalmente se for uma pessoa com quem eu estou saindo pela 
primeira vez. (Entrevistada 5) 

 

4.4. FAMÍLIA  

Para entender como se deu o processo de decisão de abandono do 

automóvel, é fundamental conhecer se existiu ou não influência por parte de 

familiares e amigos e quais foram suas consequências.  Para isso o pesquisador 

resolveu aprofundar o conhecimento sobre as famílias e a sua relação com o 

automóvel.  

Ficou claro que, nas famílias de todos os entrevistados existe, ou existia uma 

relação próxima com o automóvel.  Eles mencionam que os pais ainda consideram o 

automóvel como um objeto de status, mas acreditam que essa relação está 

perdendo força.  

A influência da família em alguns casos existiu, mas nunca foi soberana em 

relação à opinião dos entrevistados. Houve relatos de comentários mais 

contundentes sobre a decisão dos jovens de abandonar o automóvel, principalmente 

em relação à falta de interesse em tirar a habilitação, uma vez que, para a geração 

dos pais, a habilitação era sinônimo de liberdade. Mas, novamente, esta influência 

foi temporária e o que prevaleceu foi a decisão do abandono.  

Aqueles que tiveram a oportunidade de tirar a habilitação e, depois de certo 

tempo dirigindo, tomaram a decisão de parar de dirigir, reportam baixa influência por 

parte da família. Prova disso é que, em três casos apresentados nesta pesquisa, o 

processo de abandono do automóvel praticado pelo jovem migrou para a família 
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toda, fazendo com que a família se desapegasse do único automóvel ou, ainda, que 

reduzisse o tamanho da frota existente:  

Depois a minha mãe também começou a se convencer de que não 
valia a pena, porque a gente precisava trocar de carro, e aí essa foi a 
questão, porque ela disse “ah eu vou comprar outro” e eu falei por 
mim você não compra porque eu já não dirijo mais. Ela até 
argumentou, ah mais ai como é que a gente vai fazer. Aí eu disse: 
“mãe, não compra, a gente não usa carro, a gente não precisa de 
carro”. Decidimos ficar sem carro, porque assim, a gente mora no 
Recreio, mas onde nós moramos é perto de tudo. Meu irmão ainda 
não dirigia, ainda não tinha tirado carteira, ele tinha dezoito, mas 
ainda não tinha carteira na época, e aí a gente optou por não 
comprar o carro. Na época a aminha mãe achou que seria difícil, mas 
hoje é uma opção mesmo. E não faz falta. Adoro Uber. (Entrevistada 
9) 
 
Sim, em um momento foi importante. Mas no caso da decisão da 
minha família de vender os dois carros, e ficar com um, a questão do 
Uber aparece de forma bem forte. Antigamente, eu e meu irmão 
éramos pequenos, precisava buscar na escola, ir para o trabalho 
porque não tinha metrô em Ipanema, enfim necessidade.  E hoje em 
dia só ficou um mesmo. Nós temos um sedan de luxo. Tínhamos 
uma Grand Caravan e um Vectra. Ficamos somente com o Corola. 
Inclusive o Gran Caravan, era para todo mundo caber dentro. Irmãos, 
avós, etc.. (Entrevistada 11) 

 

Existem relatos por parte dos entrevistados sobre uma preocupação 

mencionada pelas famílias, referente a possíveis emergências, que poderiam ser 

contornadas, caso o entrevistado possuísse carteira de habitação. Isso mostra que 

em alguns casos, mesmo de forma superficial, existe interferência por parte da 

família.  

Vale ressaltar um fato muito interessante que foi reportado por dois 

entrevistados: como uma forma de influenciar no processo de habilitação, os pais 

compraram um carro sem que os jovens tivessem pedido. Neste caso, percebemos 

uma forma de influência mais intensa. 

Entretanto, para eles, em nenhum dos dois casos, a influência da família teve 

força suficiente para modificar a decisão sobre o abandono:   
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Por incrível que pareça, eu tenho um carro (risos). E ele está parado 

na garagem do meu pai. Ele está parado lá. Meu pai usa quando ele 

está no Rio. Meu pai ficou incomodado com isso, ao ponto de me dar 

um carro e deixá-lo parado na garagem.  É um Fiesta. Esse foi o 

primeiro carro que ele deu para mim e para a minha irmã. Minha irmã 

andou um ano e, como a minha tia estava vendendo o Fit, meu pai 

comprou este carro para nós, e encostou o Fiesta. Só que quando 

ele colocou para vender, não achou o valor que queria, e como ele 

gastava dinheiro com carro alugado quando ele estava no Rio, ele 

optou por deixar o carro guardado, sem uso. Mas o carro é meu. 

(Entrevistada 2) 

 

Meu pai. Meu pai. Desde sempre pedindo que eu tirasse carteira. 

Mesmo sabendo do meu desinteresse, me deu um carro que está 

parado na minha garagem desde 2014. A minha mãe foi quem me 

apoiou na decisão de não ter carteira. (Entrevistada 8) 

 

4.5 NEGOCIAÇÃO  

A negociação existente dentro do processo de abandono diz respeito ao tipo 

de transporte utilizado para substituir o automóvel 

De uma maneira geral, os jovens preferem utilizar o transporte público ou 

privado. O que foi reportado nas entrevistas é uma aceitação boa desse transporte, 

com menções sobre a disponibilidade e tempo de deslocamento, em função da 

cidade contar com vários corredores do tipo BRS (bus rapid system), o que reduz o 

tempo de deslocamento pela cidade.  

Outro fator que chamou a atenção foi à questão da segurança. Sabe-se que a 

cidade do Rio de Janeiro não é uma cidade segura, mas foi reportado por mais de 

um entrevistado que a percepção de segurança em um coletivo com maior número 

de pessoas é maior do que dentro de um carro, engarrafado e acuado no trânsito, 

recebendo ameaças de guardadores, vendedores de sinal ou ainda pivetes. Foi 

mencionado ainda o deslocamento a pé como forma de substituir o carro.  
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Um item que foi citado como um novo objeto de desejo dessa geração foi a 

bicicleta elétrica. Apesar de nenhum dos entrevistados fazer uso do modal, quatro 

entrevistados mencionaram a intenção de adquirir um desses veículos em um prazo 

inferior a 12 meses.  Não existe qualquer relação com o discurso ecológico, apenas 

se trata de uma nova forma de se locomover rapidamente. 

Em relação ao transporte privado, táxi ou Uber, existe forte demanda por eles 

na negociação do abandono do carro. O táxi era o mais utilizado, mas ocorreu uma 

migração grande para o Uber, já que apresenta tarifas menores que o táxi.  

Para os entrevistados, o uso do transporte privado é secundário, ou seja, 

utilizado em determinadas ocasiões.  Funciona como um complemento à oferta do 

transporte público e é usado especialmente à noite ou para deslocamentos diurnos 

em que exista uma necessidade muito premente de chegar a um determinado local 

a uma determinada hora:  

Então para mim realmente o meio de transporte que eu uso para 
substituir o carro são táxi e Uber. Noventa e cinco por cento das 
vezes que eu saio, eu uso táxi e Uber.  Ate porque, em relação à 
carona, eu prefiro evitar. Não gosto de correr o risco de sair de 
carona, e as pessoas beberem. Eu prefiro sair usando Uber ou táxi.  
(Entrevistada 2) 

 
Eu uso basicamente ônibus.  Outra opção que poderia ser carona era 
difícil, pois a maioria dos meus amigos não tinha carteira, e os que 
tinham carteira, não tinham carro, então não era uma realidade. 
Andava era todo mundo de ônibus mesmo. Para sair à noite, a gente 
usava táxi, mas agora com o Uber que é mais barato, a gente acaba 
usando o Uber mesmo. (Entrevistado 3) 

 
Eu ando bem de ônibus, aliás todo dia. Ônibus e metrô. Pego 
bastante carona com os amigos, tem muita gente próxima de onde 
eu moro então realmente eu não sinto falta.  (Entrevistada 10) 
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O pesquisador procurou entender como se dá essa negociação no âmbito 

financeiro, uma vez que o uso do transporte privado também gera custo, e como 

isso foi envolvido no processo.  

Para os entrevistados, não foi necessário nenhum estudo financeiro 

complementar para provar que o mix de despesas entre transporte público e privado 

gera menos despesa do que a manutenção do carro. O Uber, pelo baixo custo, deu 

ainda mais certeza.  

O Uber funciona como suporte para a decisão de abandonar o automóvel e 

não como um motivador. Todos os entrevistados são amplamente favoráveis ao uso 

do Uber, com exceção de um entrevistado, que se incomoda com o fato de o Uber 

conhecer os seus deslocamentos.  

Para eles, vários são os fatores que tornam o Uber melhor do que o táxi: 

poder pagar no cartão de crédito, poder compartilhar com os amigos o custo da 

corrida, poder avaliar o serviço prestado e, principalmente, poder pagar um preço 

que eles consideram justo.  

Entretanto, quando perguntados se haveria alguma mudança na decisão de 

abandonar o automóvel caso o Uber deixasse de existir, todos eles disseram que 

manteriam a decisão, independentemente do fato, o que mostra a certeza na opção: 

Eu gasto em torno de duzentos reais de Uber. Em um mês mais ativo 
no máximo trezentos reais. Não é uma preocupação minha fazer este 
controle. Como eu te disse, eu venho com a minha irmã todo dia, o 
meu uso de Uber ou táxi está mais voltado para a noite. Eu também 
às vezes faço uso do Uber para ir ao dentista ou à terapia, que são 
mais longe, e não da para ir de ônibus.  Em resumo: sair à noite, 
trabalho ou esses extras. (Entrevistada 2) 

 
Eu acho que táxi nunca vai deixar de existir. Eu acho que o serviço 
do Uber é superior, e eu tenho optado mais pelo Uber. Mas o táxi 
sempre vai ter aquela coisa de o aplicativo não estar funcionando ou 
o telefone sem bateria, sempre vai ter a opção do táxi. O fato de o 
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Uber usar cartão de crédito é um fator determinante na minha 
escolha. (Entrevistada 12) 

 
Não, eu não tenho nenhum controle de gastos. Mas assim, é uma via 
de mão dupla porque, como o Uber é mais barato do que o táxi, você 
acaba pegando muito mais Uber do que você gastava com táxi 
antigamente. O táxi ele era mais caro, mas a gente não o pegava 
tanto assim. Eu pego muito o Uber. (Entrevistada 11). 

 

Ainda sobre a questão táxi e Uber, o pesquisador percebeu que existe uma 

valorização social do primeiro sobre o segundo. Mais uma surpresa. A expectativa 

era de que os entrevistados classificassem o Uber como algo que desse mais status 

do que o táxi, mas o que acontece é exatamente ao contrário. Para eles, como o 

valor do táxi é mais alto do que o do Uber, a percepção deles e dos seus amigos é 

que uma pessoa que anda de táxi tem um poder aquisitivo maior, e por isso, pode 

até ser rotulada como esnobe.  

De uma forma geral, o que se percebe pelas respostas é um processo 

racional bem sedimentado em suas cabeças, que classifica o modal utilizado em 

função da necessidade do deslocamento. Se for durante o dia, a opção é pelo 

ônibus. Se existe alguma dificuldade para se deslocar, por qualquer motivo que seja, 

eles escolhem o Uber. E se, além desta dificuldade, o fator urgência é 

preponderante, implicando deslocamento imediato, eles escolhem o táxi pela 

facilidade de acesso, sem o tempo de espera do aplicativo: 

Não, para mim é tranquilo não ter carro. Uso Uber tranquilamente. 
No caso do táxi, mais ou menos, porque os meus amigos olham isso 
como se eu estivesse em um status tipo, vão me chamar de riquinha, 
e isso me incomoda. [...] Então, quando nós saímos, todos se 
locomovem de transporte público. (Entrevistada 7) 

 
Engraçado observar que o táxi, como é mais caro, é visto pela minha 
galera como algo mais chique. Na verdade eu acho isso uma 
besteira, mas sabe como é, prefiro juntar o útil ao agradável. Uber é 
melhor, mais barato e ainda me leva onde eu quero. (Entrevistada 8)  
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Já que eles não têm mais interesse em possuir um automóvel, o pesquisador 

resolveu explorar qual a nova perspectiva de consumo e de status dessa geração.   

De uma forma bem consistente, a nova perspectiva de consumo para eles 

são as viagens de intercâmbio.  Todos eles, sem que houvesse um direcionamento 

nas respostas, desejam uma experiência internacional, que permita não só um 

desenvolvimento acadêmico, mas como também uma oportunidade de conhecer 

novas culturas e idiomas.  

Alguns dos jovens entrevistados já tiveram esta experiência, mas gostaria de 

refazê-las em um futuro próximo.  Para eles, ter uma experiência deste tipo é muito 

mais importante do que adquirir um automóvel, para o futuro da vida profissional:  

 

Gostaria de fazer uma viagem de intercâmbio, uma viagem legal, em 
uma boa universidade, com um prazo de um ano. Mas depois eu 
gostaria de voltar para o Brasil. Não gostaria de morar lá. 
(Entrevistada 8) 

 

Boa pergunta. Eu acho, assim, que essa coisa de bem material 
perdeu um pouco. As pessoas estão indo muito mais para a 
experiência. Eu vejo as pessoas muito focadas em viagens. Eu vejo 
meus amigos pensando em intercâmbios, principalmente. Lógico que 
alinhado ao prazer de uma experiência cultural em outro país. 
(Entrevistado 6) 

 

Bom, eu gostaria de fazer uma viagem de intercâmbio, isso é um 
objetivo, mas não para agora. Mais para frente. Poder ser também 
uma viagem para fazer um curso de inglês. (Entrevistada 9) 

 

 

 

Quando perguntados se essa experiência de intercâmbio internacional 

poderia ser visto como uma nova perspectiva de status dentro desta nova geração, 

alguns jovens disseram que sim, já que, para eles, dar visibilidade do local visitado 

utilizando as redes sociais, é uma forma de se destacar socialmente. Para outros, 

eles entendem que não, pois, na verdade, por ser um desejo de uma boa parte de 
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jovens desta geração, principalmente dentro desta classe social, uma viagem de 

intercâmbio não os diferencia.  

Outro registro que merece ser mencionado em relação às viagens de 

intercâmbio é o processo de decisão de escolha do lugar a ser visitado.  Todos os 

entrevistados tinham muito conhecimento sobre o local citado. A impressão que o 

pesquisador teve foi de um processo maduro dentro das muitas opções que um 

jovem pode ter para consumir. As respostas eram complexas e detalhadas, 

informando local, nome do curso, cidades a serem visitadas, principais objetivos, 

duração do curso, custos totais. Enfim, mais do que um desejo, é uma experiência a 

ser conquistada em breve:  

Espanha, Barcelona ou Milão, mas por causa da minha área, cursos 
especiais, renomados. Eu já pesquiso isso há algum tempo, e estes 
são os lugares que têm a ver com a minha área. (Entrevistada 2) 

 
Eu estive na Irlanda por seis meses fazendo um curso de línguas. E 
se tiver outra oportunidade, tenho muita vontade de conhecer outros 
países. Meu pai perguntou se quero ter um carro, e eu disse que 
não. Pedi que ele guardasse o dinheiro. Eu me formo em um ano, e 
se possível, gostaria de fazer uma especialização em Direto 
internacional em Portugal ou na Espanha. (Entrevistada 13) 

 
Eu acho que eu faria mesmo uma viagem para fora, para estudar, 
nem que seja um pequeno período, para estudar uma língua. Uma 
viagem de intercâmbio. De estudo. Não de lazer. Na verdade, eu 
queria um lugar em que eu pudesse estudar bastante a minha área 
que é transformação da paisagem impactando o microclima, então 
uma área que estivesse muito voltada para esta parte de paisagem, 
clima, microclima, estudo de clima, seria mais interessante para mim. 
Eu não estaria preocupado com o local, mas sim o conteúdo do 
curso e com o ecossistema que está em volta. (Entrevistado 4) 

 

Quando perguntados se o telefone celular era um objeto de status para essa 

nova geração, as respostas não foram unânimes. Para alguns o telefone celular é 

um objeto de status, pois, dentro do padrão de consumo deste grupo, é esperado 

que o aparelho de telefone celular seja moderno, atual e, de preferência, de marca.   
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Para eles, seguir a tendência dos fabricantes é importante, e a atualização do 

modelo dar-se-á independentemente da funcionalidade do aparelho. Se existe uma 

nova versão mais moderna, eles desejam possuí-la. Eles mencionaram possuir um 

telefone de última geração, não só pela necessidade diária, mas como também pelo 

o que ele representa como instrumento de consumo.  

Para os jovens que não dão valor ao telefone celular, o aparelho nada mais é 

do que uma ferramenta de produtividade. Para eles, somente deverá ser substituído 

quando apresentar algum defeito que comprometa a sua funcionalidade. Entendem 

que investir aproximadamente R$ 3.500,00 em aparelho está muito longe da 

realidade e da racionalidade que eles defendem.   

O pesquisador percebeu durante as 13 entrevistas realizadas, uma relação de 

causalidade entre os jovens mais abastados e a necessidade de ter um telefone 

mais moderno e de marca: 

Infelizmente a gente é bombardeada o dia inteiro com um monte de 

coisas, e a principal dela é o status do celular, e não posso dizer para 

você que isso não me toca, porque toca. Sim, eu sou consumista, 

sim. Eu quero ter o melhor telefone e ainda não está na minha 

cabeça guardar três mil reais para daqui a dez anos comprar um 

apartamento. Prefiro ter o celular último modelo. Quando eu troquei o 

meu último telefone por este mais novo, ele funcionava. E é isso que 

acontece com um monte de gente. (Entrevistada 2) 

 

Eu acho que não. É aquela coisa, eu só posso falar do meu círculo. 
No meu círculo todo mundo tem um iphone e então isso não 
diferencia. Eu no meu caso, por exemplo, eu tenho um LG, mas 
porque eu sou androide. Acho iphone lindo, mas eu não consigo. 
Então assim, eu tenho um LG normalmente, e se eu vou à casa da 
minha amiga e preciso de bateria e por algum acaso, não levei o meu 
carregador, normalmente ela precisa chafurdar na gaveta para me 
arrumar um. Então, como eu disse, já que a maioria tem a mesma 
coisa, isso não diferencia. (Entrevistada 1) 
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Entretanto, para todos eles o telefone celular é algo imprescindível. Faz parte 

do seu dia-a-dia, pois permite o contato rápido com toda a sua rede de 

conhecimentos. O uso das redes sociais, de aplicativos de trânsito e de táxi, de 

jogos e de mensagens instantâneas faz do telefone celular uma ferramenta de 

produtividade amplamente utilizada. Eles relatam sofrer de síndrome de abstinência 

quando estão longe do telefone celular:  

Sim, eu tenho porque falo com muitas pessoas, e tem esta história 

das redes sociais que você fica o tempo todo conectada. Eu também 

adoro jogar, e com isso fico preso ao telefone também. Mas assim, 

isso tudo eu faço em um telefone que custou mil reais, e não quatro 

mil reais como custa um iphone 6. (Entrevistado 6) 

 

Eu me sinto pelada sem o meu celular. Não dá para viver sem. 

(Entrevistada 5) 

 

Outro tema explorado durante as entrevistas foi a questão da identidade e do 

discurso desse grupo de jovens. Aqui eles se portaram de maneira distinta com 

alguns afirmando que existe uma diferenciação da identidade e do discurso 

daqueles que possuem carro e daqueles que não possuem.  

Para eles, a citação comum ficou próxima de um estereótipo, caracterizando o 

jovem que não possui carro como uma pessoa mais politizada, voltada para um 

discurso dos partidos de esquerda, e engajada em movimentos sociais estudantis. 

Já os jovens que possuem carro teriam uma identidade mais próxima daqueles de 

classe alta, com alto poder aquisitivo, mais voltados ao consumo desenfreado e 

muito preocupados com os símbolos de status, entre eles, o automóvel de alto luxo:  

Eu imagino o cara que valoriza o carro como um playboy da Barra da 
Tijuca, provavelmente escuta sertanejo, provavelmente eletrônico. 
Eles estariam vestidos como um playboy da Barra. O cara que 
decidiu não ter carro seria um cara mais voltado para o 
ecologicamente correto, ele seria mais aquela coisa tipo bicho baixo 
botafogo, bicho lapa, também estaria lá no canto dele, ele não dança 
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de jeito nenhum, cerveja de cinco reais, esse pode ser filiado à 
juventude do PSOL, e a música pode ser aquele cara que descobriu 
a tropicália. Eu acho assim, têm os dois estereótipos: tem gente que 
não tem carro por convicção, meio ecologicamente correto. 
(Entrevistada 1) 

 

Outros entrevistados não percebem isso desta maneira. Pelo contrário. 

Entendem que os grupos são complementares, que existem pessoas de ambos os 

tipos em ambas as classificações. Eles andam juntos, conversam, discutem sobre 

problemas, e principalmente trocam experiências na vida pessoal e profissional.  

Eles entendem que ter carro não está relacionado ao poder aquisitivo, a 

status ou a uma defesa de posição social, mas sim atrelado a real necessidade, uma 

vez que eles conhecem os custos inerentes à aquisição e manutenção do 

automóvel.  A posição de abandonar o automóvel é senso comum entre eles, e não 

varia de acordo com a interferência externa. 

Foi uma decisão consciente, madura e que, mesmo com algum tipo de 

influência externa, seja da família ou de amigos, está perpetuada no novo estilo de 

vida adotado por eles:  

Não tem a ver com a questão social, mas sim, com o fato de ter ou 
não o carro e ter os acessórios respectivos. Acho que eles sairiam 
mais ou menos iguais. Eles conversariam entre si, sendo da mesma 
classe não perceberiam qualquer diferença. Ouviriam a mesma 
musica, e bebendo a mesma coisa. Só a quantidade que seria 
diferente. A tendência para mim é que o grupo que dirige diminua. 
(Entrevistada 10) 
 
Depende. Eles podem se vestir de forma muito parecida ou de forma 
muito diferente. Se eu pegar o meu grupo eles seriam muito 
parecidos. Sim, iriam conversar na festa e iriam beber a mesma 
bebida. Sim, iam dançar juntos na maior confraternização. Não 
estariam em guetos, mas sim juntos. (Entrevistado 4) 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES, CONTRIBUIÇÕES E SUGESTÔES 

5.1 CONCLUSÕES 

O atingimento do objetivo principal ocorreu ao se identificar que o processo de 

abandono da categoria automóvel, pelos jovens de 18 a 30 anos, cariocas 

pertencentes às classes A e B, se dá de duas diferentes formas, cada uma com 

seus motivos e significados específicos a saber:  

Para os jovens que não possuem habilitação, o processo de abandono foi 

contínuo, e quase que imperceptível para eles. A falta de interesse demonstrada ao 

longo de toda a sua vida, culmina com o abandono do automóvel. Em relação ao 

tema deste estudo, o abandono do primeiro carro pelos jovens que pertencem a uma 

família que consumia automóveis, a autora entende que é possível enquadrar o 

abandono neste processo, mesmo que os jovens não tenham previamente 

consumido, pois ao ter a intenção de abandoná-lo, segundo a autora, “eles abriram 

mão de adquirir um carro para si mesmos”, significando que esses jovens estão 

divergindo de um padrão de consumo de suas famílias e esse representa um 

comportamento de abandono. (Suarez, 2016) 

Quando questionados se existe um determinado momento em que o motivo 

para a decisão de não dirigir aparece, eles tergiversam e acabam afirmando que foi 

por falta de tempo. Mas o que se capta das entrevistas é realmente uma falta de 

interesse pelo carro e pelo ato de dirigir. 

Para os habilitados, o processo de abandono tem como causa uma 

reavaliação das prioridades e objetivos futuros. Todos os entrevistados habilitados, 

quando completaram 18 anos, tiveram à disposição um carro para dirigir. No início, 

eles relatam momentos de euforia e liberdade, já que tinham o desejo de ter o carro. 

Mas, segundo eles, diversos motivos, juntos ou separados, contribuíram para o 
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abandono do carro. Para eles, o processo não foi imediato e contou com o apoio da 

família. Eles relatam que encontraram alguma dificuldade inicial, até pela questão da 

comodidade e da liberdade que o automóvel apresenta, mas que em nenhum 

momento isso foi um fator que gerou arrependimento. Pelo contrário. Todos 

afirmaram que não voltariam a ter carro, pois já estão adaptados à rotina do 

transporte público, do Uber e do táxi. Os entrevistados afirmaram que o processo de 

abandono foi muito tranquilo. 

 

Já no que tange aos motivos e significados envolvidos, descritos nos deis 

objetivos secundários delineados no início deste estudo também foram atingidos, 

conforme abaixo: 

1) Quais os fatores que os levaram a abandonar o automóvel?   

Para os jovens que não possuem habilitação, o principal fator que os leva os 

jovens a abandonar o carro é a falta de interesse em dirigir. Hoje em dia, os jovens 

entendem que ter um automóvel é sinônimo de trabalho e despesa, e dentro do dia-

a-dia deles, isso não se encaixa. Pode ser por medo, insegurança ou até mesmo um 

trauma sofrido na família, mas a verdade é que eles não querem dirigir mais.  O 

processo de habilitação, confuso, demorado e perverso, também foi mencionado 

como um fator que inibe o jovem a tirar a carteira, e, portanto dirigir. 

Para os jovens que possuem habilitação, foram apontados diversos fatores 

que atuam isolados ou em conjunto. Os entrevistados entendem que o automóvel, 

de uma forma geral, acarreta uma despesa alta, seja pelo investimento que se faz 

necessário na compra, mas também pelo custo mensal que ele representa, como 

gasolina, impostos de circulação, seguro, estacionamento e manutenção.  
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Além disso, todos os problemas de uma cidade grande, como trânsito, 

violência e falta de estacionamento, motivam a abandonar o automóvel. É 

interessante ressaltar que o fator Lei Seca aparece de forma determinante para 

alguns entrevistados. Percebe-se, nas entrevistas, que existe uma conscientização 

grande sobre o risco de beber e dirigir por parte desses jovens, sendo um fator 

inibidor para tirar a carteira ou para dirigir.  

 

2) Quais as dificuldades enfrentadas durante esse processo de abandono?   

Uma das dificuldades que os jovens citaram pelo fato de não terem carro é 

a questão da viagem. Para eles, isso acaba atrapalhando um pouco, pois sem carro, 

o planejamento deve ser mais elaborado. Alguns jovens também mencionaram o 

fato da carona solidária. Para eles pegar carona é uma coisa normal, mas alguns se 

constrangem com o fato e acabam incomodados com o que os outros pensam.  

Outra dificuldade citada foi fazer compras no supermercado. Para eles, o 

processo é mais doloroso do que com o carro, mas não é uma tarefa impossível. 

Todos os entrevistados que mencionaram isso durante a entrevista, apresentaram 

uma forma de contornar o problema.  

O ritual da paquera também foi abordado como uma dificuldade 

encontrada.  Para alguns, o fato de não ter carro acarreta certa perda de encanto do 

primeiro encontro, mas nada que não possa ser resolvido com o Uber ou o táxi.   

Segundo eles atualmente é normal que um casal, recém-conhecido, possa 

marcar um cinema ou uma balada, e se encontrarem no próprio lugar. Alguns 

mencionaram o fato de que, com o carro, existe mais segurança e privacidade, o 

que pode ajudar no desenvolvimento e sucesso do encontro.  
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Outra dificuldade apresentada foi à pressão exercida pela família, 

contrária a decisão do abandono. Em alguns casos, esta pressão foi superficial, em 

forma de aconselhamento e em outra, mais extrema, inclusive com a aquisição de 

um automóvel, sem o consentimento do entrevistado.  

 

3) Quais os significados gerados e ou envolvidos no processo de abandono? 

  O automóvel não significa nada mais do que um meio de transporte caro. Ele 

não é mais visto como um bem material transmissor de status. É preferível viver 

experiências a ter um bem material, que exige comprometimento financeiro e 

responsabilidade. 

O automóvel não é mais um objeto de status ou de desejo. Perguntados 

sobre qual automóvel gostariam de ter, as respostas foram vagas, mostrando 

desconhecimento do assunto. As opções pelos diferentes tipos de carro se deram 

muito mais pela questão estética do que pela questão funcional, confirmando a falta 

de interesse.  

O automóvel já teve um papel importante na sociedade, como um objeto de 

desejo e status, mas isso não é mais verdade. Existe uma tendência, clara, 

principalmente nos grandes centros, do abandono do automóvel por parte dos 

jovens, para quem não ter carro ou ainda não possuir habilitação é uma coisa muito 

normal. Não é uma questão de ser diferente ou excêntrico; na verdade, é uma 

agenda positiva, porque automóvel traz custos e responsabilidades incompatíveis 

com o momento atual. 

Para alguns entrevistados, ainda existe dentro do seu grupo de amizade, 

alguns jovens que acreditam que carro é um bem material que gera status, e que 

sim, deve fazer parte da juventude. Entretanto, quando questionados se este 
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discurso era o da maioria, a resposta foi negativa; na sua opinião, se fosse realizada 

uma pesquisa com os jovens com quem eles se relacionam, estes optariam pela 

mesma decisão de abandonar o automóvel.   

Vale ressaltar que esse não é um movimento solitário: é uma tendência que 

veio para ficar, que deve se alastrar, não só para essa geração, mas como também 

para as gerações mais velhas. 

 

4) Quais os principais discursos utilizados para justificar o abandono?  

O automóvel não tem qualquer ligação com prazer ou liberdade, sentimentos 

encontrados nas gerações passadas. É apenas um bem funcional, um meio de 

transporte. Os entrevistados estão muito conscientes da sua decisão: o automóvel 

somente deve ser usado em caso de extrema necessidade, e esse não é o caso 

deles. Não é mais um símbolo de status, mas sim um problema, associado a uma 

coisa ruim.  

 

5) Que tipo de influência familiar ocorreu durante o processo de abandono e como 

ela foi aceita e ou evitada? 

 A influência da família foi muito pequena. Os pais ou outros membros da 

família compreenderam a decisão de abandonar o automóvel, seja pelo fato de não 

mais dirigir, seja pelo fato de não tirar carteira de motorista. Em apenas dois casos 

houve uma participação mais ativa da família ao contestar a decisão de abandonar o 

automóvel, mas somente no primeiro instante. Nessas famílias o carro não era só 

meio de transporte, mas também objeto de status.  É interessante observar que, no 

caso de duas entrevistadas, a decisão de não dirigir gerou uma influência positiva na 

mãe, que também optou por abandonar o automóvel. 



87 
 

 

 

6) Existem experiências substituindo o desejo da compra do automóvel de 

gerações anteriores? Se sim, quais são?  

Sim, as viagens de intercâmbio aparecem como o objeto de desejo desta 

geração. Para eles, o automóvel não tem mais importância, e se, pudessem, 

investiriam o dinheiro do automóvel em uma viagem.  É fato que alguns 

entrevistados já realizaram este sonho, seja trocando um carro por uma viagem, seja 

vendendo o seu próprio carro. Aqueles que ainda não conseguiram colocam isso 

como prioridade para os próximos anos.  

 Esses resultados permitem confirmar que existe processo de abandono da 

categoria automóvel pela geração millennials de duas formas: uma por parte dos 

jovens não habilitados, que se caracteriza pelo desinteresse contínuo no automóvel, 

sem um momento de ruptura definido.  Já no grupo dos jovens habilitados, este 

processo acontece após uma revisão das prioridades, com um momento de ruptura 

definido. 

 

5.2 CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS 

Pela categorização proposta por Iyer e Muncy (2009), pode-se inferir que este 

movimento de abandono dos automóveis por parte dos jovens tem uma proximidade 

dos simplificadores, o que comprova a tese dos autores. Os simplificadores podem 

ser classificados como um grupo deseja sair da sociedade ligeira e consumista 

excessiva para uma mais simples, com um estilo de vida menos orientado ao 

consumo. O anticonsumo deles foi descrito como uma decisão de caráter pessoal, e 

isso foi encontrado na pesquisa.  
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Em relação ao anticonsumo simbólico, Hogg, Banister e Stephenson (2009) 

mapeiam o campo e apresentam um esquema gráfico onde agrupam e relacionam 

os diversos temas até então abordados nos seus estudos, e tecnicamente apoiados 

em um estudo de Ligas e Cotte (1999).  As autoras apresentam três tipos de 

ambientes: marketing, individual e social.  

Sobre o ambiente individual, Hogg, Banister e Stephenson (2009) descrevem-

no como a percepção que cada usuário tem daquela marca, positiva ou negativa. No 

caso dos jovens entrevistados, a percepção da categoria automóvel é negativa, ao 

ponto de que não é somente o bem material automóvel que é abandonado, mas sim 

todo o processo que envolve o conceito amplo de dirigir, que passa pela habilitação, 

até a aquisição do automóvel. Para eles, o valor simbólico do carro como status é 

inexistente, trata-se apenas de um bem funcional, e que deve ser assim analisado, 

com a negociação dos valores sendo feita de uma maneira individual, confirmando o 

ambiente individual.  

Já em relação ao processo de abandono, há relação percebida entre o 

trabalho de Suarez e Chauvel (2012) com o que foi levantado durante as entrevistas. 

Ao pesquisarem sobre o abandono das categorias tabagismo e automobilismo, 

essas autoras sugerem fatores que resultam na decisão de abandono, delineando 

três tipos distintos de abandono: 1) contingencial 2) posicional e 3) ideológico.  

Para os jovens pesquisados nessa dissertação, o tipo de abandono não é o 

contingencial, já que eles não foram forçados a abandonar a categoria. Pelo 

contrário, eles optaram de livre e espontânea vontade por não tirar a habilitação ou 

de desapegar do carro.  

Esse tipo de abandono deriva ainda da existência de conflitos, o que, no caso 

deles, não existe. Estão cientes do que querem consumir, e este consumo não 
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passa pela categoria automóvel, mas sim por experiências, com destaque para 

viagens de intercâmbio.   Para eles, o abandono é definitivo, o que, mais uma vez, 

difere do abandono contingencial. Pelas entrevistas também foi possível inferir que o 

processo de abandono é pessoal, o que diverge do abandono ideológico que 

apresenta uma perspectiva coletiva.  

Sendo assim, pode-se dizer que o processo de abandono da categoria 

automóvel por estes jovens pode ser qualificado como um abandono posicional, que 

tem, como característica, a negociação e o questionamento dos significados 

associados ao produto, com uma perspectiva individual. É possível perceber que o 

processo de abandono é feito ao longo de toda a vida desse jovem, onde  percebe-

se a falta de interesse pelo automóvel.  

Para eles, no momento que podem tirar a habilitação, este desejo não se 

manifesta por meio de motivos práticos, como alto custo de manutenção do carro, 

trânsito, estacionamento, entre outros. Mas, na verdade, o fato de não buscarem a 

habilitação denota o desinteresse.   

Desta forma, existe convergência entre a definição criada por Suarez e 

Chauvel (2012) com o resultado da presente pesquisa.  

Em função dos diversos resultados aqui encontrados, é possível oferecer 

algumas contribuições gerenciais: 

1) Empresas de viagens de intercâmbio podem fazer parcerias com as 

universidades e desenhar pacotes de intercâmbio vinculado aos desafios 

acadêmicos de cada curso. Estes pacotes poderiam ainda incluir estágios 

em empresas estrangeiras, com o intuito de desenvolver não só o lado 

acadêmico, mas como também o profissional; 
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2) Para esses jovens o automóvel perdeu o símbolo de status que as 

gerações passadas cultivavam. É necessário um reposicionamento do 

valor simbólico e da funcionalidade do automóvel para essa geração. As 

montadoras de automóveis devem entender que essa geração não faz 

mais questão de possuir, pois preferem compartilhar; 

3) As empresas de táxi devem se aproximar destes jovens. Ficou claro que 

existe um descontentamento com o serviço prestado pelos taxistas da 

cidade do Rio de Janeiro.  Durante toda a entrevista ficou claro que eles 

preferem o Uber não só pela questão financeira, mas principalmente pelo 

serviço prestado. Cada vez mais jovens deixarão de dirigir e optarão pelo 

transporte coletivo, seja ele ônibus, metrô ou Uber. Os serviços de táxi 

devem ficar atentos a esse movimento; 

4) As empresas de carona colaborativa ou transporte compartilhado devem 

ficar atentos à miopia do marketing. É comum em casos como esse, em 

que serviços são lançados e rapidamente recebem adesão por uma 

determinada categoria de consumidores, que a qualidade da prestação 

dos serviços caia. Por isso, é fundamental que essas  empresas lancem 

novos serviços e fomentem a competição.  

5.3 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

Quanto a sugestões para futuras pesquisas, podemos destacar as seguintes 

propostas:  

1) Investigar quais são os motivos que fazem os jovens da classe A/B 

possuírem carro, ao contrário desse grupo de jovens entrevistados nesta 

pesquisa; 
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2) Realizar uma pesquisa quantitativa para mensurar a proporção da 

população que está abandonando a categoria automóvel; 

3) Investigar se esse mesmo movimento de abandono do automóvel está 

acontecendo com a geração X e quais os principais motivos e significados;  

4) Investigar mais profundamente esse fenômeno detectado pela nossa 

pesquisa que encontrou uma grande quantidade de jovens que não 

possuem habilitação.  

5) Fazer um estudo sobre a geração millennials, com este mesmo grupo, 

mas focado nas principais características que descrevem esta geração.  
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APÊNDICE 1 

 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

Bom dia! Meu nome é Jackson, estou fazendo uma pesquisa para meu 

mestrado e queria a sua opinião sobre não ter carro por opção. 

 

 

- Você tem que idade? 

- você é habilitado? Você dirige?  

- Em qual bairro você reside?  Mora com família ou sozinho? Quantos quartos 

têm o seu apartamento/casa? 

- Você trabalha? Estuda? 

- Seus pais trabalham? 

- Quantos carros existiam na sua casa quando você completou 18 anos? 

- Carro para você significa o que? 

- Existe alguma marca de carro que você admire? 

- Você usa carro em alguns momentos? Quais? 

- Você decidiu não usar mais carro, no futuro você pode querer usar? 

- Como você substituiu o carro ou o que você usa para se locomover? 

 

 

- Como foi à decisão de não usar mais carro? 

- Você consegue localizar em termos de tempo quando começou essa ideia 
de não querer carro? 
 
- Em que momentos você sente a falta de um carro? E como você resolve? 
 

Grand tour - Perguntas amplas para introduzir o tema 

Fatores/motivação que levaram a abandonar a categoria carros. 
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- O trânsito do Rio te influenciou ou não? Estacionamento? Violência? 

- E a lei seca, influenciou ou não? 

- Você fez um levantamento dos custos de ter um carro versus usar táxi ou 

alugar? Como foi este levantamento? Quem te ajudou a fazer essa planilha?  

- Questão ecológica pesou ou não? 

 
 
 
 

- Você se considera uma pessoa ligada na sustentabilidade do planeta?  
 
- Como é a sua inserção na questão ecológica?  

- Você recicla lixo? 

- Você se preocupa com as pegadas de carbono? 

- Quantas pegadas de carbono um veículo médio emite? 

 

 

 - Você sabe quanto custa um carro popular? 

- Este preço citado, para você, é muito, pouco ou “mais ou menos” dinheiro? 

- Você sabe quanto um carro deprecia ao sair da concessionária? 

- Como você classificaria este dinheiro? Investimento? Jogado no lixo? 

- se existisse um carro que não custa nada para você, nem custo de 

aquisição, tão pouco manutenção, mas este dinheiro só pode ser usado para 

isso, você pensaria em ter um carro? 

- se a resposta for sim, checar prioridade: mas e se agora este dinheiro 

pudesse ser utilizado para outra coisa, você continuaria com essa mesma 

prioridade / desejo? 

- Você usa Ubber? Você faz as contas do quanto você gasta em Ubber 
comparado ao preço de um carro? 

Fatores Ecológicos ou Sustentabilidade e carros  

Fatores Financeiros e carros 
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- Se o Ubber não existisse você pensaria em ter um carro? 

- A existência do Ubber te influenciou a não ter carro? 

- Quando você usa Ubber as pessoas sabem que o carro não é seu?   

- O que elas pensam disso? 

 
 
 
 

- A lei Seca influenciou a questão de não ter carro, ou não? (caso a pessoa 
não desenvolva faça as perguntas abaixo) 
 
- Beber e não ter que dirigir pesou muito ou pouco na decisão de não ter 
carro? 
 
- Quem não bebe prefere ter carro?  

- mesmo que não existisse a lei seca, você optaria por dirigir e beber? 

 

 

Caso ele tenha respondido que o fato de não ter carteira foi por falta de tempo 
 
- Por favor, me explica melhor o que é “não teve tempo”?  

- Se hoje eu te desse o tempo que você precisa para tirar a carteira ou 

reduzisse o tempo para tirar carteira para 01 semana, você tiraria a sua 

habilitação? 

- e seu te desse o mesmo dinheiro e o mesmo tempo para você realizar uma 

viagem ou outra coisa que você gosta? você ainda priorizaria a carteira? 

 

 

Fator Ubber e carros 

Fator Lei Seca e carros  

Fator Tempo (categoria que apareceu e foi incluída) 
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- Ter um carro é sinônimo de status ou não? 

- As mulheres jovens preferem homens que tenham carros bacanas a homens 
que não têm carro, é uma verdade ou não (Maria Gasolina). 
 
- O carro têm mais status na geração dos seus pais do que na sua? 

- Você poderia mencionar um símbolo de status da sua geração? 

- como funciona o “ritual da paquera”?  

 
 
 
 

- Como é a sua família, tem irmão, pai ou padrasto, enfim, como ela é 
composta? 
 
- Seus pais valorizam o fato de ter carro? 

- Que carro (s) eles têm? 

- Como foi para eles o fato de você não querer carro, eles te apoiaram ou 

não? 

 

 

- Se seu pai desse um dinheiro para você comprar um carro ou outra coisa do 

mesmo valor, o que você compraria? 

- O seu celular é imprescindível? Por quê? 

- Você acha que o celular é um símbolo de status para a sua geração, dentro 

da sua classe social? 

- Que tipo de experiência você valoriza muito? 

- Viajar é importante ou não? 

Fator Status 

Influência familiar 

O que substitui o carro em termos de bem valorizado? 
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- Para onde você gosta ou gostaria de viajar? 

- Viajar e ter carro? Que prioridade você daria para cada uma dessas opções? 

- Se você tivesse que viajar para um lugar, qual a importância que você daria 

ao fato do lugar ter “status”?-  

 

 

- Que dificuldades práticas você têm ao não querer usar carro? 

- Que dificuldades você enfrenta ou enfrentou em termos sociais por não ter 

carro? 

- você sofreu “bullying” por não ter carro? 

 
 
 
 

- Que adjetivos as pessoas usam para descrever quem não quer ter carro?  
 
- As pessoas acham você um ser excêntrico ou não, por não querer um 
carro? 
 
- Como você justifica o não querer ter carros para as pessoas (discurso 
utilizado)? 
 
- Assim como os vegetarianos tem uma justificativa para o vegetarianismo, 
qual o principal argumento para não querer ter carro? 
 
- O que significa uma pessoa como você, da sua idade e classe social que 

não quer carro? 

- Seus amigos também tem essa posição de não querer ter carro? 

- Eles te deram força? 

 

 

 

 

Dificuldades enfrentadas no processo de abandono 

Significados gerados no processo de abandono e discurso utilizado 
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- Você lembra algum anúncio de carro que passou recentemente na TV?  

- Você sabe como é um anúncio de carro atualmente? 

- Os anúncios mostram o dono de um carro como uma pessoa bem sucedida, 

como você vê isso?   

- Mas ultimamente os anúncios passaram a mostrar o dono do carro viajando 

por praias, florestas e lugares paradisíacos. O que você acha disso? 

- Você acha que as pessoas que (usar a experiência que ele definiu como 

valorizada, viagem, por exemplo) têm uma identidade diferente das que 

preferem carros? 

- Como é a identidade ou o estilo de vida das pessoas que gostam da 

experiência de (colocar a experiência que ele deu mais importância)? 

- Como é o estilo de vida das pessoas que valorizam carro? 

 

 

Agora eu gostaria que você usasse a sua imaginação e me descrevesse uma festa. 

Nessa festa acabaram de entrar: o cara que tem um carro do ano; e outro cara que 

decidiu não ter carro?  

- Como eles estão vestidos? 

- Com quem eles vão conversar / interagir na festa? 

- Que tipo de música cada um gosta? 

- Que tipo de bebida cada um gosta? 

 

 

 

Identidade 

Projetiva 
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Agora vamos dividir a sua vida em quatro grandes fases: de 0 a 15 anos de idade; 

de 15 a 18 anos; o momento da decisão de ter uma habilitação e hoje. Pergunto: 

- quais foram as principais influências que você recebeu na sua infância / 

adolescência sobre carro? De pessoas (alguém em especial na sua família era 

viciado em carro e isso de alguma forma ficou “gravado” na sua memória), de fatos 

(uma corrida, um acidente), presentes (um autorama, uma bicicleta, carro da Barbie), 

momentos (adorava passear de carro, só dormia no carro)? 

- a mesma pergunta para o período de 1 a 18 anos? A necessidade de se 

locomover; liberdade; ir para colégio, ser cool, vontade de dirigir antes do tempo;  

- no processo de decisão, no seu aniversário de 18 anos, como foi? Correu para tirar 

a habilitação? Sim? Não? Por quê? 

- e hoje, algum arrependimento de não ter habilitação? De ter abandonado o carro?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumindo o processo e influências no processo de abandono 
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