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RESUMO

Este artigo é de natureza quantitativa e tem por objetivo abordar questões sobre o consumo e cultura através de uma análise de dados obtidos 
em uma escola técnica privada de ensino médio, situada na Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro. A coleta de dados foi realizada entre os 
meses de abril e maio de 2014, com 51 estudantes com faixa etária entre 14 e 19 anos de idade, do sexo masculino, que se encontram 
devidamente matriculados nos cursos técnicos da área de gestão da instituição de ensino (Administração, Publicidade e Propaganda e Guia de 
Turismo). Esse quantitativo representa aproximadamente 22% do universo analisado, que é representado por 223 alunos de ambos os sexos. 
Antes da realização da coleta de dados, viu-se a necessidade de uma melhor explicação do que seria um produto cultural, uma vez que muitos 
não tinham esse conhecimento. Nesta análise, buscou-se identificar: o produto cultural mais consumido, quanto (em Reais) era gasto 
mensalmente, e a idade média desses alunos. A técnica de amostragem probabilística utilizada foi à sistemática, uma vez que foram criados 
critérios, pré-estabelecidos, para a composição da amostra. Os respondentes informaram que o cinema é produto mais consumido. Para tal, 
foram utilizados métodos estatísticos para o cálculo de medidas de posição (média, moda, mediana) e medidas de dispersão (amplitude, desvio 
padrão, variância e o coeficiente de variação). Além da verificação do coeficiente de variação, onde foi constatado que o mesmo possui uma alta 
dispersão, logo seus dados são heterogêneos, uma vez que foi de 91%, um valor maior que 30%. Parte desse estudo foi desenvolvido utilizando 
como ferramenta o software SPSS, da IBM, com o intuito de transformar os dados brutos obtidos em informações que possam explicar e dar mais 
detalhes inerentes ao objetivo desta pesquisa. Os resultados obtidos com esse estudo apontam que existem evidências que o valor médio gasto 
pelos alunos deste colégio é diferente da média populacional informada, o que pode-se comprovar que o consumo médio amostral não segue o 
consumo médio populacional, que não é muito interessante uma vez que o consumo da amostra é menor que o consumo da população.
Prevendo uma melhoria para que esses consumos se igualem no futuro, possivelmente, seria a redução dos valores de entradas em cinema, para 
que com isso, a demanda por esse tipo de produto seja maior.
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