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RESUMO 
 
 

Atitude é um constructo composto pelos elementos cognitivos, afetivos e conativos, 
onde os indivíduos desenvolvem uma resposta avaliativa, favorável ou não, em 
relação a um produto. O objetivo desta pesquisa foi avaliar as diferenças das atitudes 
dos consumidores da Geração Z, em relação aos Baby boomers, no que se refere ao 
jeanswear. Tratou-se de uma pesquisa survey, descritiva, com delineamento 
transversal, abordagem quantitativa, desenvolvida na internet, com amostra não 
probabilística e por conveniência. Para a coleta dos dados utilizou-se como 
instrumento um questionário online. A amostra válida da pesquisa foi de 373 
respondentes, sendo 230 da Geração Z e 143 da geração Baby boomers. A partir dos 
resultados, verificou-se que o maior número de participantes da pesquisa foi da 
Geração Z, com predominância do gênero feminino em ambas as gerações; 40% da 
Geração Z e apenas 19,6% dos Baby boomers já participaram em pesquisa de moda 
e 95,7% da Geração Z e 96,5% dos Baby boomers nunca participaram de pesquisa 
sobre jeanswear; ambas as gerações consomem peças jeans eventualmente; a 
Geração Z é detentora de maior número de peças jeans; nos Baby boomers, os 
Elementos Cognitivos se manifestam com maior expressividade do que para a 
Geração Z e nestes os Elementos Afetivos se manifestam com maior intensidade do 
que para os Baby boomers e o Elemento Conativo se manifesta de maneira menos 
expressiva do que os outros elementos para ambas as gerações; houve uma 
influência significativa e positiva dos Elementos Afetivos e dos Conativos com o 
constructo Atitudes em relação ao consumo de moda, mas não houve uma influência 
significativa e positiva dos Elementos Cognitivos com as Atitudes em relação ao 
consumo de moda. Os resultados apontam para a justificada e até esperada 
incompatibilidade de opiniões, convicções, contexto e realidade entre as gerações 
aqui analisadas quanto ao jeanswear. Acredita-se que a realização desta pesquisa 
possa contribuir da melhor forma para a ampliação do conhecimento na área de moda, 
especificamente sobre o segmento de jeanswear, bem como constituir um referencial 
e direcionamento para nortear futuras pesquisas acadêmicas e decisões estratégicas 
nas empresas. Uma limitação do estudo foi o número restrito de participantes, pois 
foram analisadas duas gerações. Recomenda-se o aprofundamento da pesquisa 
concentrando os estudos por região brasileira, entre outros países e com outras 
gerações, como a X e a Y. 
 
Palavras-Chave: Comportamento do Consumidor; Atitude; Baby Boomers; Geração 
Z; Jeanswear.  
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ABSTRACT 
 
 

Attitude is a construct composed of cognitive, affective and conative elements, where 
individuals develop an evaluative answer, favorable or not, in relation to a product. The 
objective of this research was to evaluate the differences in the attitudes of Generation 
Z consumers, in relation to Baby boomers, regarding jeanswear. This was a 
descriptive, cross-sectional and with quantitative approach research, developed on the 
internet, with a non-probabilistic sample and application of convenience sampling. An 
on-line questionnaire was used as an instrument to collect the data. The valid sample 
size of the survey was 373 respondents, 230 of Generation Z and 143 of the Baby 
boomers. Based on the results, it was verified that the higher number of participants of 
the research was of Generation Z, with predominance of feminine gender in both 
generations; 40% of Generation Z and only 19.6% of Baby boomers already 
participated in fashion research and 95.7% of Generation Z and 96.5% of Baby 
boomers never participated in research on jeanswear; both generations consume 
denim pieces eventually; Generation Z owns more denim pieces; in the Baby Boomers, 
the Cognitive Elements manifest themselves more expressively than in Generation Z, 
and in these the Affective Elements manifest themselves more strongly than in the 
Baby Boomers, and the Conative Element expresses itself less expressively than the 
other elements for both generations; there was a significant and positive influence of 
the Affective and Conative Elements with the Attitudes construct in relation to fashion 
consumption, but there was not a significant and positive influence of the Cognitive 
Elements with Attitudes in relation to fashion consumption. The results point to the 
justified and even expected incompatibility of opinions, convictions, context and reality 
between the generations analyzed here for jeanswear. It is believed that conducting 
this research will contribute to the expansion of knowledge in the fashion field, 
specifically on the jeanswear segment, as well as to provide a guide to future academic 
researches and strategic decisions in companies. One limitation of the study was the 
restricted number of participants, since two generations were analyzed. It is 
recommended to deepen the research by concentrating the studies by Brazilian region, 
among other countries and with other generations, such as X and Y. 
 
Keywords: Consumer Behavior; Attitude; Baby Boomers; Generation Z; Jeanswear.  
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1. INTRODUÇÃO  
 

Quando se fala em comportamento do consumidor, um assunto que assume 

posição relevante é a Atitude do consumidor, não somente para os pesquisadores 

como para os profissionais de Marketing, os quais esperam posicionar no mercado, 

da maneira mais oportuna e certeira, uma marca, produto ou serviço que vá ao 

encontro das expectativas e anseios dos consumidores. 

No momento em que os consumidores consideram que uma marca possui as 

qualidades, utilidades e vantagens que irão satisfazer as suas necessidades e 

desejos, desenvolvem uma atitude positiva em relação a essa marca (KELLER, 1993). 

Da mesma forma, isso ocorre com relação a determinado conjunto de bens ou 

serviços e, por tal motivo, Blackwell, Miniard e Engel (2008) confirmam a importância 

da análise da Atitude na esfera do Marketing, para que sejam avaliados os motivos 

pelos quais os indivíduos consomem tais produtos ou serviços. 

De acordo com Allport (1935), a Atitude, assim como a maioria dos termos 

abstratos, apresenta mais de um significado. De fato, existe uma série de conceitos 

que perpassa tanto o entendimento comum das pessoas, as quais tendem a utilizar o 

termo “atitude” como um estado da mente associado a certo comportamento, 

representando um sentimento ou uma opinião (BAGOZZI; GÜRHAN-CANLI; 

PRIESTER, 2002), como definições mais científicas, sendo estudado por inúmeros 

pesquisadores da Psicologia Social (THURSTONE, 1928; THURSTONE E CHAVE, 

1929; LIKERT, 1932; ALLPORT, 1935; KATZ, 1960; FISHBEIN; AJZEN, 1975; FAZIO; 

POWELL; WILLIAMS, 1989; EAGLY; CHAIKEN, 1993; OLSON; ZANNA, 1993; 

CACIOPPO; GARDNER; BERNTSON, 1997; PETTY; WEGENER; FABRIGAR, 1997; 

BAGOZZI; GÜRHAN-CANLI; PRIESTER, 2002; AJZEN, 2005) e da área de Marketing 

(ASSAEL, 1995; SCHIFFMAN; KANUK, 1997; BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 

2008; SOLOMON, 2006). 

Apesar dessa longa trajetória de pesquisa sobre Atitude, não existe um 

consenso geral sobre a sua conceituação. Pelo fato de não existir um conceito 

definitivo e unanimemente aceito, faz-se necessária uma incursão intensa às áreas 

das Ciências Sociais, porém, aqui não se pretende uma exploração aprofundada de 

todas as definições existentes nas referidas áreas. Nesta pesquisa, foram 
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apresentadas somente algumas das principais teorias, no sentido de auxiliar a 

compreensão de Atitude e sua formação, da mesma forma que contribuíram e 

nortearam a formulação do instrumento para a presente pesquisa. 

Muitos estudos sugeriram a Atitude como um constructo composto por três 

elementos (KATZ; STOTLAND, 1959; ROSENBERG; HOVLAND, 1960; BRECKLER, 

1984; EAGLY; CHAIKEN, 1993; WU; WANG, 2011; PRATKANIS; BRECKLER; 

GREENWALD, 2014), sendo eles o cognitivo (relativo ao conhecimento ou cognição 

de um objeto), o afetivo (referente à emoção ou conduta afetiva em relação a um 

objeto), e o conativo (relativo a comportamento ou tendência de um ato em relação a 

um produto). Assim, a presente pesquisa adotou como definição para Atitude a 

tendência psicológica expressa pela análise, sendo esta favorável ou não, onde os 

indivíduos desenvolvem uma resposta de natureza avaliativa, que pode ter uma 

conotação cognitiva, afetiva ou conativa. 

Pratkanis, Breckler e Greenwald (2014) esclarecem que um objeto pode ser 

qualquer coisa, mesmo que seja intangível, por isso, qualquer elemento pode ser 

considerado como um objeto de Atitude, sendo possível a pesquisa com relação a 

qualidades sensoriais, itens concretos, conceitos abstratos, declarações verbais etc. 

Quando se fala em produtos de moda, estes são mais complexos que de 

outros setores, em razão das constantes mudanças e inovações presentes nesse 

campo (FIONDA e MOORE, 2008), além de serem produtos que ajudam a expressar 

o autoconceito  (MILLER et al., 1993). O vestuário de moda consegue proporcionar 

ao consumidor a possibilidade de se apropriar de diversas personalidades, de poder 

ser muitos em um só, com o uso de vários produtos em diferentes momentos 

(MIRANDA, 1998). 

Um produto de moda que evoluiu de seu propósito inicial como vestimenta de 

trabalho durável, sendo meramente utilitário, para algo moderno, associado ao 

universo jovem, e como forma de expressão cultural é o jeans (RAHMAN, 2011). Esse 

item consegue relacionar, de maneira única, a intimidade e a personalização à 

ubiquidade dentro do terreno do vestuário (MILLER; WOODWARD, 2007). Na 

presente pesquisa, o objeto em análise é justamente o produto jeans. 

Há certa confusão com os termos “jeans”, “jeanswear”, “denim” e índigo. O 

primeiro, quando usado sozinho, geralmente refere-se ao item de vestuário “calça”, 
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popularmente conhecido dessa forma nos Estados Unidos (VRONTIS; VRONTI, 2004; 

BROOKS, 2015), e, em virtude da influência cultural na América Latina por parte 

desse país (BELTRÁN; CARDONA, 1982), acabou se tornando popular aqui no Brasil 

também para designar “calça jeans”; o segundo termo diz respeito ao segmento, ou 

seja, à porção do mercado de moda que ocupa-se das peças jeans (MOURA; 

ALMEIDA, 2013); já o terceiro termo trata sobre o próprio tecido com o qual são feitas 

as peças jeans (GORINI, 1999); e, por fim, o índigo, ou “índigo blue” como também é 

conhecido, é o corante de pigmento azul usado para tingir os fios de algodão 

empregados na fabricação do tecido denim (PASCHOAL; TREMILIOSI-FILHO, 2005; 

CATOIRA, 2006). 

Por serem usados vários tipos de expressões no Brasil como “peças de 

índigo”, “peças de denim índigo blue", “peças de jeans”, “peças em jeans”, “peças de 

denim” entre outras, na presente pesquisa, foram tratadas como “peças jeans” os 

artigos de calça, shorts, bermuda, saia, camisa, jaqueta, macacão longo e macacão 

curto para indicar todos esses itens de vestuário confeccionados no tecido denim. Já 

as palavras jeans, quando escrita isoladamente, e jeanswear, que, em sua tradução 

para o português significa “vestuário jeans”, foram tratadas como sinônimos nesta 

pesquisa e com sentido não somente de vestimenta com caráter funcional, mas como 

objeto ícone da moda. Para os momentos em que foi abordada a porção do mercado 

de moda que se dedica aos produtos ou às peças jeans, a palavra inglesa jeanswear 

foi acompanhada do termo “segmento” anteriormente (segmento jeanswear). 

Segundo Franzen e Moriarty (2009), algumas das empresas de jeanswear 

começaram a notar disparidade nas vendas quando as preferências de estilo dos 

“novos” adolescentes se modificaram, vez que consumidores mais velhos respondem 

de modo diverso do público mais jovem às ações de marketing (BEAUCHAMP e 

BARNES, 2015). 

De acordo com Kupperschmidt (2000), esse fenômeno ocorre porque cada 

geração partilha anos de nascimento e experiências, influenciando e também 

sofrendo influências por diferentes fatores e elementos. Na literatura, não há 

unanimidade quanto às datas que delimitam as diferentes gerações, mas muitos 

autores concordam que a geração Baby boomers é formada pelos indivíduos que 

nasceram entre 1946 e 1964 (TIMMERMANN, 2003; LIPSCHULTZ; HILT; REILLY, 
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2007; NETO; FRANCO, 2010; CERETTA; FROEMMING, 2011; COSTA et al., 2011; 

LOROZ; HELGESON, 2013; BEAUCHAMP; BARNES, 2015; AHLERS; BOENDER, 

2016); já a Geração Z, também conhecida como “pós-Millennials”, apesar de a maioria 

dos estudos concordar que são os nascidos após 1990, nem todos pactuam com os 

anos exatos, de início e fim, que compõem esse grupo (DESAI; LELE, 2017), e, por 

ser uma geração nova, muitos estudiosos não deixam claras tais datas, para uma 

divisão mais precisa da faixa etária que forma essa geração (ibidem; 

PRAKASHYADAV; RAI, 2017; SOUTHGATE, 2017; NASCIMENTO et al., 2016; 

PUIU, 2016; THACKER, 2016; VALLONE et al., 2016). 

Por esse motivo, na presente pesquisa, foi adotado o estudo de Ahlers e 

Boender (2016), que confirma os anos de 1946 até 1964 como sendo o período 

designado para classificar os Baby boomers, e os anos de 1995 até 2012 para os 

indivíduos pertencentes à Geração Z. 

Assim, pretendeu-se nesta pesquisa avaliar as atitudes dos consumidores 

sobre o jeanswear, no tocante às diferenças entre a Geração Z e os Baby boomers.

  

1.1 Problema de pesquisa 

 

De acordo com Minayo (2001), toda pesquisa é iniciada por um problema, 

questão ou dúvida e as respostas são associadas a conhecimentos prévios sobre o 

tema ou podem suscitar a produção de novos referenciais. 

Para Martins (1994, p. 20), o pesquisador deverá “formular com clareza um 

problema concreto a ser estudado” e esse questionamento deve ser apresentado, 

preferivelmente, em forma de pergunta, fazendo uma correlação entre as variáveis. 

Nesse contexto, a pesquisadora sentiu-se inquieta e motivada a desenvolver 

a presente pesquisa, uma vez que, em sua experiência profissional, percebeu a 

ausência de pesquisas feitas ao consumidor de jeanswear e a confecção de peças 

específicas para cada grupo geracional, sem critérios precisos estabelecidos. Por 

isso, a pesquisadora teve interesse em explorar a diferença existente entre e a 

Geração Z e os Baby boomers no que se refere às atitudes de cada um desses grupos 

frente ao jeanswear.   
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Dessa forma, tem-se o seguinte questionamento: Quais as diferenças das 

atitudes dos consumidores da Geração Z, em relação aos Baby boomers, no que se 

refere ao jeanswear? 

 

1.2  Objetivos da pesquisa 

 

A partir do problema de pesquisa exposto, esta pesquisa pretende atender 

aos objetivos que seguem. 

 

1.2.1  Objetivo geral 

 

Avaliar as diferenças das atitudes dos consumidores da Geração Z, em 

relação aos Baby boomers, no que se refere ao jeanswear. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Objetivo 1: Caracterizar o perfil sociodemográfico dos consumidores de 

jeanswear da Geração Z e Baby boomers; 

Objetivo 2: Verificar a participação prévia dos respondentes em alguma 

pesquisa relacionada à moda e ao segmento jeanswear; 

Objetivo 3: Identificar a quantidade de peças jeans que os consumidores da 

Geração Z e os Baby boomers possuem; 

Objetivo 4: Verificar a frequência de compra de peças jeans pelos 

consumidores da Geração Z e pelos Baby boomers; 

Objetivo 5: Identificar qual dos elementos que formam a Atitude sobre o 

jeanswear (cognitivos, afetivos e conativos) mais se manifestam nos consumidores da 

Geração Z e nos Baby boomers; 

Objetivo 6: Identificar de que maneira os elementos cognitivos, afetivos e 

conativos, que formam a Atitude sobre o jeanswear, influenciam na Atitude em relação 

ao consumo de moda entre as gerações Z e Baby boomers. 
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1.3  Justificativa e Relevância 

 

Segundo Roberts e Manolis (2000), a idade é a característica demográfica 

mais importante e o marketing eficaz é aquele que delimita bem cada geração. 

De acordo com o Relatório de Envelhecimento Mundial (World Population 

Ageing Report) de 2015, da ONU (2017), Organização da Nações Unidas, 

praticamente todo o mundo está vivenciando um aumento no envelhecimento de sua 

população. O mercado consumidor com mais de cinquenta anos, até 2015, totalizou 

mais de 1,6 bilhão de pessoas em todo o mundo, e isso, segundo a Oxford Economics 

(2017), representa uma grande força que gera valor e crescimento econômico. No ano 

de 2011, segundo o IBGE (2017), o Brasil já contabilizava 23,5 milhões de pessoas 

idosas. Para Peters, Shelton e Thomas (2011), o tamanho do grupo que possui 

cinquenta anos de idade e acima, com a sua crescente renda disponível, são 

oportunidades convenientes e lucrativas para fabricantes e varejistas de vestuário. 

A Geração Z, ao mesmo tempo, possui grande influência nas compras de 

muitos produtos e serviços da família; são os futuros ávidos consumidores e 

consolidam tendências, influenciando e até mesmo modificando os modelos de 

consumo dos mais velhos (IBM, 2017; PUIU, 2016; SOUZA e SILVA, 2006; 

CALLIGARIS, 2000), como também nas configurações dos padrões do próprio varejo 

(PRIPORAS; STYLOS; FOTIADIS, 2017). 

No que se refere à esfera da moda, o jeans é um artigo de vestuário 

onipresente e, em inúmeros países, tornou-se a forma mais frequente e popular de 

vestimenta (MILLER; WOODWARD, 2007). Especificamente no Brasil, o segmento de 

jeanswear ocupa uma posição estratégica, pois, segundo dados da Abit (2017), 

Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, o Brasil é o quinto maior 

produtor têxtil mundial, sendo o segundo maior produtor de tecido denim e o terceiro 

maior país consumidor de denim no mundo. 

A moda é uma área que carece em quantidade de investigações e 

conhecimento científico. O primeiro curso superior em moda no País surgiu apenas 

no ano de 1987, na Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo, que foi o bacharelado 

em Desenho de Moda (BONADIO, 2010). De acordo com Moura (2013), até o ano de 

2013, a única universidade com um curso de mestrado em atividade na área de moda 
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era a Universidade de São Paulo (USP), o de Têxtil e Moda na Escola de Artes, 

Ciências e Humanidades (EACH), sendo ele acadêmico. Apesar de existir uma 

demanda, a produção acadêmica na área de moda ainda é espaçada e os trabalhos 

existem de maneira mais pulverizada, na maioria decorrentes de estudiosos e 

pesquisadores de outras áreas, como da Comunicação, da Engenharia de Produção, 

da Administração etc (BONADIO, 2010). Segundo SUTTER et al. (2016), os primeiros 

eventos acadêmicos realizados no Brasil foram iniciados somente no final da década 

de 1990 e tiveram maior adesão de pesquisadores a contar do ano de 2005. 

Ademais, a pesquisadora, em sua experiência profissional, percebeu a 

ausência de pesquisas feitas aos consumidores de jeanswear nas empresas, sendo 

as coleções de moda pensadas com base em opiniões pessoais das equipes internas 

(estilistas, gerentes de estilo e gerentes de produto) ou simples buscas na internet, 

por meio de sites de bureaux (escritórios) de tendências de moda e estilo 

internacionais, que, muitas vezes, não traduzem exatamente os gostos e desejos dos 

consumidores brasileiros, tampouco dividido por região, público-alvo de cada empresa 

e de cada marca de moda específica. Os modelos de peças jeans das coleções de 

moda também eram decididos somente através de números de vendas, sem 

quaisquer especificações sobre os dados sociodemográficos dos consumidores, por 

exemplo; essas vendas eram interpretadas pelas equipes internas, de acordo com o 

entendimento e as opiniões pessoais de cada um daqueles profissionais. 

Não obstante, a pesquisadora observou que as decisões em se produzir 

determinadas peças jeans eram direcionadas para cada grupo geracional, mas, 

novamente, sem consulta prévia aos consumidores, sem parâmetros e sem a 

compreensão das diferenças das atitudes dos consumidores de cada geração. 

Pelos motivos apresentados, o presente trabalho pretende contribuir no 

preenchimento de algumas das lacunas existentes entre a teoria e a prática, assim 

como para o alargamento do conhecimento científico no campo do Marketing e 

também da Moda, subsidiando o conhecimento dos pesquisadores e profissionais de 

Marketing e de Moda sobre as diferenças de atitudes das gerações em análise nesta 

pesquisa no que se refere ao jeanswear. 
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1.4  Estrutura da Dissertação 

 

Esta dissertação abrange seis capítulos e está dividida da seguinte maneira: 

 No capítulo inicial foi apresentado o tema, o problema de pesquisa, os 

objetivos, geral e específicos, assim como apontada a sua justificativa e relevância; 

 O segundo capítulo compreende a revisão da literatura, que serviu como 

embasamento para a realização desta pesquisa, com os referenciais teóricos e outros 

estudos relevantes sobre o tema, subdivididos em Atitude (Atitude do consumidor e a 

Atitude em relação ao consumo de moda), Moda (com um breve histórico do jeans e 

do segmento de jeanswear no Brasil), e as Gerações (Geração Z e os Baby boomers); 

 No terceiro capítulo encontram-se os recursos metodológicos, envolvendo 

todas as etapas necessárias para a realização desta pesquisa, onde estão expostos 

o tipo e o local de estudo, a população e amostra, a coleta dos dados e de que maneira 

se processou a formulação do instrumento; 

 O quarto capítulo expõe os resultados da pesquisa, com a descrição da 

amostra, da base de dados e dos itens do constructo, em seguida, as análises 

estatísticas mais complexas, evidenciadas por meio de Análise Fatorial e Equações 

Estruturais, para a criação e validação dos indicadores dos constructos; 

 No quinto capítulo foram analisados e discutidos os resultados expostos 

pelo capítulo anterior, para que se pudesse verificar se os objetivos propostos 

previamente foram atingidos; 

 Por fim, no último capítulo, são relatadas as conclusões, assim como são 

indicadas as contribuições gerenciais mais relevantes e são informadas as principais 

limitações e recomendações para futuras pesquisas. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

Neste capítulo serão apresentados os referenciais teóricos utilizados na 

pesquisa. Primeiramente, serão expostos os principais conceitos sobre Atitude mais 

aceitos até hoje entre os estudiosos, as formas de mensuração desse construto e a 

formação da Atitude do consumidor; em um segundo momento, será abordado o 

universo da moda e o segmento jeanswear, com um histórico sintético do jeans e seu 

destaque no mercado brasileiro; finalmente, serão evidenciados os grupos das 

gerações pesquisadas neste trabalho, a Geração Z e os Baby boomers. 

 

2.1  Atitude 

 

O constructo de Atitude é um dos mais importantes quando se fala em 

Psicologia Social (ALLPORT, 1935; FISHBEIN; AJZEN, 1975; FAZIO; POWELL; 

WILLIAMS, 1989; CACIOPPO; GARDNER; BERNTSON, 1997; PETTY; WEGENER; 

FABRIGAR, 1997; BAGOZZI et al., 2002). Apesar de não haver um consenso sobre 

sua conceitualização e medição, é possível destacar, dentre a multiplicidade de 

definições existentes, aquelas que merecem atenção, sejam pelos pontos em comum, 

ou ainda por algumas especificidades (TORRES; NEIVA, 2011). 

Para Allport (1935, p.19), Atitude é “um estado de prontidão mental e neural, 

organizado por meio da experiência, exercendo influência diretiva ou dinâmica sobre 

a resposta do indivíduo a todos os objetos e situações com as quais está relacionado”. 

Essa definição foi formulada pelo autor no primeiro manual de Psicologia Social e uma 

das conclusões foi a de que cada indivíduo possui atitudes divergentes, assim como 

muitas vezes modifica as suas atitudes, por isso, dependendo das condições, o 

resultado pode não ser revelado com fidedignidade. 

Thurstone (1928) considerou Atitude como sendo a dileção para ou contra um 

objeto, onde são evidenciados os sentimentos e as orientações de uma pessoa em 

tudo aquilo que ela sente e acredita acerca de um tema, ou ainda sobre um 

determinado objeto. “É um assunto subjetivo e pessoal” (ibidem, p. 531). 

Pratkanis, Breckler e Greenwald (2014) esclarecem que um objeto pode ser 

qualquer coisa, mesmo que seja intangível. Assim, qualquer elemento pode ser 
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considerado como um objeto de atitude, sendo possível a pesquisa com relação a 

qualidades sensoriais, itens concretos, conceitos abstratos, declarações verbais etc. 

É preciso observar que, pelo fato de ser um constructo psicológico, só é 

possível ponderar a atitude de uma pessoa se for manifestada (MANN, 1970), pois, 

em geral, nas Ciências Sociais, os construtos são de natureza mais abstrata e, por 

esse motivo, não podem ser diretamente acessados (ZAMBALDI; COSTA; PONCHIO, 

2014). Para tanto, são formulados instrumentos de medidas, geralmente questionários 

e escalas. 

Nesse sentido, os pioneiros foram Allport e Hartman (1925), que preconizaram 

a mensuração de Atitude, intensidade e sentimento sobre questões políticas e sociais. 

Não obstante, Thurstone (1928), com sua afirmação de que as atitudes poderiam ser 

medidas, apresentou um novo método, o das comparações binárias (ÁLVARO; 

GARRIDO, 2017), e abriu espaço para esse importante constructo. 

Posteriormente, Thurstone e Chave (1929) desenvolveram, de maneira mais 

elaborada, esse método, com base na Psicofísica, onde afirmavam que, para se medir 

a atitude de uma pessoa em relação a um objeto, era preciso questioná-la se estava 

de acordo com uma série de afirmações sobre tal objeto. O respondente poderia 

concordar ou discordar, indicando assim a sua posição perante diferentes afirmações, 

o que resultaria numa média aritmética dos valores correspondentes na escala, 

obtidos com as respostas concordantes. 

À semelhança de Thurstone, Rensis Likert, em 1932, desenvolveu outra 

proposição para evidenciar as atitudes, na qual obteve grande difusão e, até hoje, é 

um modelo de mensuração amplamente utilizado entre os pesquisadores e 

profissionais de mercado (SANCHES; MEIRELES; DE SORDI, 2011). 

Na escala de Likert, ou escala somatória, existe uma série de afirmações 

relacionadas ao objeto pesquisado, onde são atribuídos valores numéricos às 

respostas, para retratar a direção e a força da reação do entrevistado à declaração. O 

escore total da atitude do respondente é obtida através da soma das pontuações para 

cada afirmação. Diferentemente da proposta de Thurstone, nesta concepção as 

pessoas não apenas concordam ou discordam das colocações, mas informam a 

intensidade de concordância ou discordância, gerando assim informações mais 

precisas da opinião do respondente (MATTAR, 2001). 
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Katz (1960) diz que a Atitude é a inclinação de um indivíduo em julgar algum 

símbolo, objeto ou referência de seu mundo, de modo favorável ou desfavorável. Ela 

pode ser expressa de forma verbal ou não-verbal e, por essa razão, inclui o afetivo, 

os componentes cognitivos que se referem ao objeto da atitude, suas peculiaridades 

e suas ligações com outros objetos. 

Esse autor (ibidem) afirma que, para uma melhor compreensão do conceito, 

é importante distinguir atitude e crença, pois, enquanto este último diz respeito ao 

conhecimento cognitivo sobre um objeto, “atitude” liga-se à emoção, ao sentimento 

que as pessoas têm no tocante aos objetos. Todas as atitudes compreendem algumas 

crenças, mas nem todas as crenças são necessariamente atitudes. 

Assim, para Katz (1960), as atitudes atendem a quatro funções principais, 

ordenadas de acordo com sua base motivacional: a função utilitária, a função de 

defesa do ego, a função expressiva e a função de conhecimento. 

A função utilitária destaca o fato de que as pessoas se empenham para 

maximizar as compensações e, ao mesmo tempo, minimizar as condenações 

recebidas no ambiente externo. Pode-se dizer que a exteriorização de uma atitude é 

devida ao Comportamento Operante, proposta por Skinner (2003), onde pode existir 

um reforçador positivo ou o controle para se evitar o indesejável. 

A função de defesa do ego é aquela em que o indivíduo se resguarda a fim 

de evitar as verdades básicas sobre si mesmo ou as mais incômodas do mundo 

exterior. Katz (1960) fala que as pessoas procuram não apenas aproveitar ao máximo 

o que é oferecido pelo mundo externo, como também dissipam grande parte de sua 

energia para viver com elas mesmas. 

Ao mesmo tempo que algumas atitudes tem a função de impossibilitar que o 

indivíduo revele a si mesmo e aos outros a sua real essência, a função expressiva 

tem a função de conceber uma expressão positiva de seus valores centrais e do perfil 

que julga ser, isto é, ele manterá atitudes que indiquem a postura mais adequada para 

tais valores (ibidem). 

Ainda segundo este autor, a função do conhecimento é baseada na 

imprescindibilidade que o indivíduo tem em dar uma estrutura propícia ao seu meio. 

As pessoas necessitam de padrões para uma melhor compreensão de seu universo, 

e as atitudes ajudam a viabilizar tais padrões. Essa função é muito conveniente no 
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sentido de fornecer diretrizes e facilitar a tomada de decisão, evitando o desgaste no 

processo de busca de informações para marcas alternativas, por exemplo. 

Na perspectiva de Fishbein e Ajzen (1975, p. 6), Atitude é "uma predisposição 

aprendida para responder de forma consistente, favorável ou desfavorável, em 

relação a um determinado objeto". A compreensão de atitude deve ser estruturada 

tendo em vista as distinções conceituais entre outros constructos, como a crença, a 

intenção e o comportamento. 

Para esses pesquisadores (ibidem), uma atitude em relação a um objeto parte 

da crença sobre o objeto que, por sua vez, produz intenções e assim gera um 

comportamento em relação a ele. Essa é a chamada Teoria da Ação Racional ou 

Teoria da Ação Fundamentada, que tem como principais objetivos o interesse por 

conjeturar e compreender o comportamento, resultado de escolhas conscientes pelo 

indivíduo quando tem a intenção de executar tal comportamento. 

Fishbein e Ajzen, em congruência com o proposto por Thurstone, apresentam 

uma definição unidimensional de atitude, observando que os elementos cognitivos 

(conhecimento, crenças), afetivos (gostos, preferências) e conativos (comportamental 

ou tendência à ação) não se unem para conceber a formulação de atitude, mas são 

itens distintos que se inter-relacionam (LIMA; D’AMORIM, 1986). 

Posteriormente, como que uma extensão à Teoria da Ação Racional ou 

Fundamentada, foi formulada a Teoria do Comportamento Planejado (AJZEN, 1985; 

1991), acrescentando-se a percepção de intenção comportamental como um fator 

complementar que antecede as intenções comportamentais e o comportamento. De 

acordo com essa teoria, por ser a intenção comportamental justamente a etapa que 

precede o comportamento, quanto maior for a intenção comportamental do indivíduo 

em agir, maior será a chance de ele agir de fato (AJZEN; MADDEN, 1986). 

No modelo tripartido, que é adotado nesta pesquisa, a Atitude é uma 

combinação de três elementos, o cognitivo, o afetivo e o conativo (KATZ; STOTLAND, 

1959; ROSENBERG; HOVLAND, 1960; BRECKLER, 1984; EAGLY; CHAIKEN, 1993; 

WU; WANG, 2011; PRATKANIS; BRECKLER; GREENWALD, 2014). O primeiro 

consiste no conhecimento ou cognição que um indivíduo tem sobre um objeto; já o 

elemento afetivo compreende os sentimentos, a emoção ou a conduta afetiva em 

relação a um objeto; e o elemento conativo (ou comportamental), refere-se ao 
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comportamento, predisposição ou tendência em se comportar de certa maneira com 

relação a um determinado objeto. 

 

2.1.1  Atitude do consumidor 

 

Atitude é um tema que, não apenas em Psicologia, mas, na esfera de 

Comportamento do Consumidor, também desperta interesse constante. Segundo 

Blackwell, Miniard e Engel (2008), em Marketing, a análise da Atitude é fundamental 

para que se avaliem as razões pelas quais as pessoas consomem determinadas 

marcas, produtos ou serviços. 

A compreensão da Atitude do consumidor requer um conhecimento das ações 

tomadas pelo consumidor quando da escolha de uma certa marca, produto ou serviço, 

dentre todas as opções existentes no mercado. Uma das preocupações dos 

pesquisadores dessa área reside justamente em se conhecer as atitudes para com 

uma marca, produto ou serviço, que fazem com que seja julgado bem ou mal, e assim 

eles possam ser posicionados da melhor maneira no mercado, de acordo com as 

expectativas dos consumidores (PORTO, 2010). 

As atitudes são desenvolvidas com o tempo, através de um processo de 

aprendizagem, que pode ser influenciado por sua própria experiência, por grupos de 

referência do consumidor, como a família, por exemplo, entre outros aspectos, e, na 

verdade, isso não implica no próprio ato em si, de consumir algo, para que seja 

desenvolvida uma atitude em relação a uma marca, produto ou serviço (GIRALDI; 

IKEDA; CARVALHO, 2008). 

Para Schiffman e Kanuk (1997), a formação das atitudes desmembra-se em 

três partes: como elas são aprendidas, quais as suas fontes de influência e de que 

maneira a personalidade impacta nessa formação. Quando o consumidor acredita que 

vários produtos de uma mesma marca desempenham de maneira satisfatória, isto 

define-se como atitude aprendida; já as fontes de influência são desenvolvidas através 

das experiências pessoais, mídia de massa, familiares e amigos etc.; e com relação 

aos fatores de personalidade, indivíduos com elevada capacidade cognitiva são 

suscetíveis a formar atitudes positivas frente a produtos que apresentam muitas 

informações, e, para aqueles com baixa capacidade cognitiva, a formação de atitudes 
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positivas provavelmente será mais eficiente com anúncios que retratem modelos ou 

celebridades conhecidas. 

As atitudes não são permanentes e, quando se fala em modificar, transformar 

ou substituir uma velha atitude por uma nova atitude, no momento em que a 

manifestação dessa velha atitude já não satisfaz mais a sua condição de necessidade 

relacionada, ou seja, sua função não faz mais sentido para o indivíduo e este se sente 

frustrado, essa é a situação mais favorável para uma mudança de atitude (KATZ, 

1960). Assim, em virtude de sua natureza dinâmica, as atitudes positivas e negativas 

podem se tornar mais neutras com o passar do tempo (BLACKWELL; MINIARD; 

ENGEL, 2008). 

Schiffman e Kanuk (1997) destacam que é possível arquitetar algumas 

estratégias para uma mudança de atitude, como alterar a função motivacional básica 

do indivíduo; relacionar uma marca ou produto a um grupo admirado, algum evento 

ou causa; sanar duas atitudes conflitantes, para que o consumidor seja induzido a 

alterar a sua avaliação frente a um produto ou marca que possui atitude negativa; 

alterar as avaliações de cada um dos atributos que compõem a marca ou o produto; 

influenciar o indivíduo em relação a suas crenças em outros objetos, que não seja o 

objeto de atitude, alterando a apreciação geral dos consumidores sem tentar modificar 

ou favorecer a avaliação de um único atributo da marca ou produto. 

Além disso, esses autores afirmam que, embora as atitudes sejam coerentes 

com o comportamento refletido, elas podem mudar e levar o consumidor a se 

comportar de maneira incoerente com suas atitudes, em virtude de situações 

específicas, como, por exemplo, numa época de poder de compra reduzido por parte 

do consumidor, quando este passar a adquirir marcas de preço mais baixo. 

No modelo de Fishbein e Ajzen, as crenças sobre os atributos de um produto 

antecedem e influenciam a atitude no tocante a esse produto. Esse modelo permite a 

identificação das forças e fraquezas em relação à concorrência, ao determinar a 

maneira como os consumidores classificam todas as opções dos atributos 

considerados importantes (GIRALDI; IKEDA; CARVALHO, 2008). 

As atitudes com relação a um produto ou serviço perpassam tanto aspectos 

físicos e tangíveis, como, por exemplo, o design, quanto por aspectos subjetivos e 
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intangíveis, como é o caso do gosto ou influência no status dos consumidores 

(BORGES; CARVALHO; ARRUDA, 2016). 

Caso as atitudes sejam favoráveis no momento da análise de um determinado 

objeto, ainda assim não é possível afirmar que irão agir diretamente sobre o 

comportamento dos indivíduos em relação a esse objeto. Esse entrave deriva de 

certas limitações, sejam de cunho moral e subjetivo, sejam financeiras ou até de 

tempo e distância, inferidas pelos indivíduos quando da concretização de seus 

padrões comportamentais (BORGES, 2014). 

As atitudes influenciam a intenção comportamental dos indivíduos, entendida 

esta como o nível de mobilização de esforços para a execução efetiva de um dado 

comportamento (AJZEN,1991). A probabilidade de se evidenciar determinado 

comportamento nos consumidores é quando apresentarem atitude favorável e 

perceberem a facilidade em realizar tal comportamento, sem restrições sociais e 

normativas com relação a isso (BORGES, 2014). 

De acordo com Bacha, Strehlau e Santos (2009), a mensuração de atitudes 

necessita de um procedimento diferenciado, já que se trata da quantificação de 

elementos que possuem características notadamente subjetivas. 

 

2.1.2  Atitude em relação ao consumo de moda 

 

O comportamento de consumo pode ser clarificado a partir da necessidade 

do indivíduo em expressar significados através da posse de produtos que transmitam 

aos outros como ele se percebe em meio aos seus grupos sociais (MIRANDA; 

MARCHETTI; PRADO, 1999). Por sua condição avaliativa, a Atitude, quando 

favorável, pode direcionar o indivíduo ao consumo do produto que possa transmitir 

essa mensagem repleta de significados. 

A roupa, de acordo com Cidreira (2005), é um produto de moda que não se 

restringe a sua atribuição utilitária, mas provoca outras funções que fazem parte da 

dinâmica social e “torna-se objeto de ação expressiva, de comunicação de 

mensagem, de transmissão de significados, não apenas referencial de status, mas 

forma de arte, forma de comunicação” (BRANDINI, 2007, p. 25). 
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Para Miranda, Marchetti e Prado (1999), as consumidoras tem preferência por 

produtos que possam personificar a sua autoimagem e, em pesquisa com mulheres 

sobre Moda e Autoconceito, identificaram as dimensões principais da Atitude em 

relação ao consumo de moda: Aparecer, Ser, Parecer, Idealizar e Inovar. 

A primeira dimensão, “Aparecer”, refere-se à questão da diferenciação, do 

despertar interesse e fazer-se notar através do vestuário de moda, seja em conquistar 

atenção para si mesma, como também seduzir quando numa conquista amorosa. 

Quanto à segunda dimensão, “Ser”, ela exprime, através da roupa de moda, 

sobre a identidade da pessoa, quem ela é, no que acredita, a sua maneira de ser e 

qual é o seu grupo correspondente. Nesta dimensão, entram questões sobre a 

pressão social, aceitação e pertencimento do indivíduo a um grupo. 

No que diz respeito à terceira dimensão, “Parecer”, esta trata mais de atributos 

femininos, com enfoque estético; tudo o que for associado à sofisticação e beleza, 

dentro dos parâmetros da consumidora, abordando a percepção dela em se sentir 

mais bonita, elegante e charmosa quando compra roupas de moda. 

Na quarta dimensão, “Idealizar”, tem-se a condição de se projetar a imagem 

idealizada, em como a pessoa gostaria de ser e também qual é o desejo da 

reprodução ideal que quer passar aos outros. Segundo as autoras (ibidem), esta 

dimensão demonstra a perspectiva de insegurança e baixa auto-estima. 

Por fim, a quinta e última dimensão, “Inovar”, aborda o desejo em passar uma 

imagem de estar bem informada, atualizada e inteirada com as tendências e 

novidades, pois “quem está na moda é moderno” (ibidem, p. 6). 

 

2.2  Moda 

 

Em seu sentido estrito, a moda quase não se revela antes da metade do 

século XIV (LIPOVETSKY, 2009). Foi ao final da Idade Média que ela surgiu, como 

um diferenciador social, um distintivo de gênero, um agente resultante da busca da 

individualidade e algo com uma volubilidade e duração limitada (BRAGA, 2005). 

A moda é um reflexo da sociedade, dos acontecimentos ocorridos no mundo 

(ibidem), assim como uma forma de expressão pessoal, onde o indivíduo faz escolhas 



 

30 
 

guiado por seus gostos próprios e pela realidade que o cerca, frutos do contexto 

social, histórico e cultural (MONTEIRO e VEIGA, 2009). 

A demanda da moda é afetada por algumas condições, tais como: fatores 

demográficos, ecológicos e psicográficos; fatores econômicos, onde aqui se inclui o 

progresso tecnológico; fatores sociológicos; e fatores relacionados à atitude dos 

consumidores (ibidem). 

Por conta da adoção temporária pelos consumidores, para um determinado 

momento e situação, e por estar em rápida e constante evolução, os produtos de 

moda apresentam um ciclo de vida específico (SPROLES, 1981). Em geral, há o 

lançamento de um novo produto, aceito pelos primeiros adeptos; em seguida, há uma 

disseminação e crescimento dele no mercado; após esse momento, vem a fase de 

maturidade, onde acontece uma “estabilidade” e esse produto já é reconhecido por 

todos; a próxima fase é a de declínio, onde já não existe mais interesse pelo produto 

e ele está desalinhado com as recentes aspirações dos consumidores; e por fim, o 

período de obsolescência, quando aquele produto “morre” e não há mais nenhum 

interesse, podendo até mesmo “ser considerado ridículo” (COBRA, 1997, p. 4). 

Parte do momento de “estabilidade” se dá quando, na verdade, o produto de 

moda é adotado pelas “massas”, onde Simmel (1957) sustenta que o ciclo da moda é 

impulsionado justamente pela imitação da elite por parte das massas, onde essa 

tendência à imitação exterioriza uma necessidade primária de aprovação social. 

No entanto, na sociedade contemporânea, também existe um desejo de 

distinção observado em outros estratos sócio-econômicos e subculturas, por exemplo, 

além de certos indivíduos que se destacam e possuem influência dentro de grupos, 

que podem iniciar uma nova tendência de moda (ATIK e FIRAT, 2013). 

Desde a Antiguidade até os dias atuais, a indumentária era elemento de 

distinção social, onde existiam decretos, conhecidos como leis suntuárias, que 

proibiam o uso de certas roupas, estilos e cores por algumas classes e gêneros 

(MAJOLO e VASQUES, 2013). Na década de 1970, por exemplo, o punk foi um 

movimento que se transferiu “da moda marginal para a alta moda” (LAVER, 2008, p. 

274) e detinha configurações estéticas distintas e facilmente reconhecíveis através da 

vestimenta, com as calças jeans rasgadas e as camisetas de bandas musicais, dentre 

outros elementos característicos (GALLO, 2010). 
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A moda é uma maneira através da qual as pessoas se expressam e se 

comunicam e é também uma forma como os grupos sociais se correspondem 

(BARNARD, 2002; COSTA e PIRES, 2007). É através daquilo que está visível que as 

pessoas avaliam umas às outras, ou seja, as roupas são uma forma de interação com 

o mundo através da linguagem visual (MIRANDA, 2007). Para Noesjirwan e Crawford 

(1982), os produtos de vestuário são, antes de tudo, uma identidade social. 

Como fenômeno social, o vestuário representa uma forma de integração entre 

os indivíduos e o grupo, é um elemento de construção da identidade pessoal e da 

identidade coletiva do grupo a que pertence (NACIF, 2001). Barnard (2002, p. 9) 

assevera que moda e vestuário podem ser as mais significativas formas através das 

quais "as relações sociais entre as pessoas são construídas, vivenciadas e 

compreendidas". 

Para Simmel (1957), a moda é uma forma de imitação, capaz de unir pessoas 

e segregar outras, satisfazendo a busca por adaptação social, uma vez que o 

indivíduo anseia se afiliar e parecer com os outros integrantes do mesmo grupo. A 

adoção de uma determinada vestimenta demonstra a simpatia e participação em um 

determinado grupo. Na imitação, o elemento de pertencimento ao grupo se faz 

presente através das roupas, conferindo o sentimento de coletividade aos que 

partilham esses mesmos gostos e inclinações estéticas (SANTARELLI, 2003). 

Em pesquisa sobre consumo de vestuário de moda feminino, Miranda, 

Marchetti e Prado (1999) indicaram que profissionais da área percebem a moda 

principalmente como um instrumento de comunicação, de integração, de 

individualidade, de teatralização, de autoestima e de transformação. 

 

2.2.1  Breve histórico do jeans 

 

Sendo a moda uma forma de expressão, um item que ajudou a contar 

momentos históricos e acontecimentos de vários grupos sociais, tornando-se símbolo 

da classe operária, da juventude e chegando até mesmo às pessoas da alta 

sociedade, tal item é o jeans (CATOIRA, 2006; MAHLMEISTER, 2009). 

O  jeans é um tecido de "estrutura resistente, sarjada, na qual a tessitura em 

diagonal" apresenta maior durabilidade e, pelo fato de ser pesado e forte, assim que 
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surgiu, era o tipo de roupa ideal para ser utilizada por garimpeiros, operários e 

trabalhadores rurais (CHATAIGNIER, 2006, p.59). 

Os primeiros modelos de peças jeans foram adotados pelos mineradores do 

oeste norte-americano, na época da busca por ouro na Califórnia, Estados Unidos, 

pois eles precisavam de uma vestimenta que fosse resistente, não revelasse a sujeira 

e fosse fácil de lavar (CATORIA, 2006). 

Mesmo com o passar do tempo e os avanços tecnológicos, o jeans não 

perdeu sua principal característica, a de resistência, pois é feito de algodão, em 

ligamento sarjado; a sarja dessa matéria-prima é naturalmente forte e o ligamento 

sarja é um dos processos de tecelagem mais firmes e resistentes que existe 

(FISCHER, 2010), o que confere maior durabilidade das peças jeans. Miller (2010, p. 

424) afirmou que as pessoas acreditam que o jeans pode ser vestido e combinado 

com "absolutamente tudo" e durante muito tempo, antes de serem descartados. 

O  denim era tingido por um corante denominado "índigo", de pigmento azul, 

o que deu origem também a algumas palavras pelas quais as peças confeccionadas 

nesse tipo de tecido são conhecidas hoje, como o próprio termo "índigo" ou ainda 

"denim índigo blue" (CATOIRA, 2006), além das mais comumente conhecidas, no 

caso,  jeans e denim, entre outras. 

A sua introdução no mercado não foi feita pelas classes superiores, mas sim 

a partir das classes menos favorecidas, seguindo uma lógica inversa da hierarquia 

descendente (ALMEIDA e EMIDIO, 2012). Atualmente o jeans é utilizado por pessoas 

de todas as idades, classes sociais, culturas e sexo e atravessou várias gerações, 

modificando hábitos e comportamentos de consumidores em todo o mundo 

(CATOIRA, 2006). Lipovestsky (2009, p. 149) atesta que “Com o jeans, o parecer 

democrático-individualista deu um novo salto para a frente, tornando-se a expressão 

da individualidade desprendida do estatuto social (...)”. 

 Como todo objeto de moda, o jeans também pede uma renovação, que seja 

capaz de traduzir os anseios por novidade e diferenciação, especialmente no meio 

jovem. Kant (apud SVENDSEN, 2010, p. 27) assevera tal pensamento quando diz que 

“a novidade torna a moda sedutora”. 

Esse caráter dinâmico é de fundamental importância para que as marcas 

continuem garantindo um suporte estratégico, fato que parece muitas vezes ser 
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ignorado por algumas empresas. A Levi’s foi, durante um bom tempo, sinônimo da 

própria calça jeans (MIRANDA, 2007), uma vez que a sua história se entrelaça e se 

mistura com a do surgimento do jeans, mas, a partir do ano de 1996, suas vendas 

começaram a entrar em declínio (MITCHELL, 2005; GORINI, 1999). 

A inúmera variedade de jeans ofertada por “marcas próprias”, que não os 

antigos varejistas, cresceu ainda mais nos anos 2000, especialmente no mercado 

adolescente, fazendo com que a participação da empresa Levi Strauss & Co 

decrescesse em consequência disso (MALHOTRA, 2012). 

No Reino Unido, as vendas de jeans da Levi’s caíram 8% entre os anos de 

1996 e 1997 (CLARK, 1997), especialmente com o crescimento da concorrência. Por 

isso, tal marca, desde os anos 90, seguiu perdendo participação no mercado, não 

apenas para outras mais sofisticadas, mas também para aquelas que 

comercializavam produtos mais baratos (GORINI, 1999). 

O encarecimento de peças jeans se dá principalmente pelo fato de que a sua 

fabricação abrange mais processos na linha de fluxo de produção do que outras peças 

de vestuário, como lavagens, efeitos e acabamentos, pois, mesmo em empresas que 

trabalham com avançadas tecnologias, não é possível evitar etapas artesanais na 

confecção dessas peças (FIGUEIREDO; CAVALCANTE, 2010). 

 

2.2.2  O segmento de jeanswear no Brasil 

 

O Brasil é um país que nasceu junto à moda, se for considerado o fato de que 

o primeiro produto “ofertado” ao mercado externo foi o pau-brasil, árvore que produz 

um pigmento de cores vermelha e púrpura, bastante utilizado para tingir tecidos, assim 

como, durante a época de descobrimento do país, o conceito de moda estava sendo 

estabelecido na Europa (PRADO e BRAGA, 2011). 
 

É inegável a força que a moda tem conquistado no decorrer 
dos últimos anos no Brasil. Além de contribuir positivamente 
com todos os setores que compõem a cadeia têxtil, gerando 
empregos e a movimentação de dinheiro e de investimentos, 
ela, como as demais linguagens que interagem no complexo 
mundo contemporâneo, tem dialogado, como em outras 
partes do globo, com as artes – performáticas ou não –, com 
os estudos do design, com as pesquisas de novas 
tecnologias de materiais (...) (CASTILHO e MARTINS, 2005, 
p. 19). 
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Segundo dados da Abit (2017), no setor têxtil, o Brasil fabricou uma média 1,7 

milhão de toneladas, atingiu um faturamento de US$ 45 bilhões de dólares no Têxtil e 

na Confecção, movimentou um total de 6,71 bilhões de peças de vestuário, foi o 

segundo maior empregador em indústria de transformação (perdendo apenas para os 

setores de alimentos e bebidas) e é o quinto maior produtor têxtil mundial. 

A produção e a comercialização de jeans no Brasil teve início nos anos 1960 

com a Santista Têxtil e destinava-se principalmente aos trabalhadores do campo 

(GORINI, 1999), mas, no início dessa década, já existia o interesse dos jovens de 

classe média pelo artigo, então aquelas pessoas que podiam viajar ao exterior, 

compravam as calças da Lee, marca que primeiro virou sinônimo de jeans no país 

(VERÍSSIMO, 2017). 

A partir da década de 1970, o mercado de moda se desenvolveu mais no 

Brasil e houve amplo esforço em um aperfeiçoamento técnico e profissional com 

especialistas de fora, que realizaram consultorias juntamente às indústrias têxteis e 

de confecção, além de estímulos e investimentos em tecnologia (LEITÃO, 2007). 

Os anos 1980 ficaram conhecidos como os “anos azuis” por conta da enorme 

presença de peças jeans em vitrines de lojas, editoriais em veículos de comunicação 

e pelas ruas, vestindo as pessoas de todo o país, período que também coincidiu com 

a “democratização” da moda e o seu consumo pelas massas urbanas (PRADO e 

BRAGA, 2011). 

O Brasil é um dos cinco maiores produtores de algodão do mundo, principal 

matéria-prima utilizada no tecido denim (BOM DIA BRASIL, 2017), é o quinto maior 

produtor mundial desse tecido e é o terceiro maior país consumidor de peças jeans 

no mundo (ABIT, 2017), atrás apenas dos Estados Unidos (VERÍSSIMO, 2017), 

comercializando aproximadamente 100 milhões de peças jeans ao ano. 

Esse mercado cresce cada vez mais e, segundo a Associação Brasileira da 

Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), o Brasil produzia 155 milhões de peças jeans 

no ano 2000 e passou para 204 milhões em 2004 (ISTOÉ Dinheiro, 2017). Entre os 

anos de 2008 a 2012, a produção de peças jeans teve um aumento de 27%, enquanto 

que, no mesmo período, outras peças de vestuário chegaram a pouco mais de 4% 

(BOM DIA BRASIL, 2017). 
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A importância do jeans não se dá apenas por números e valores de mercado, 

mas é um item valioso para os consumidores em razão de sua praticidade e 

aceitabilidade em inúmeras ocasiões sociais (REGAN, 2015). O jeans é amplamente 

utilizado por pessoas de todas as classes, idades e gêneros e conseguiu transitar do 

funcional para outros momentos, sejam casuais, de lazer, profissionais etc. Ele é um 

item de vestuário que representa a aceitação social da roupa casual como moda e 

pode ser considerado uma forma quase que universal de vestir (DELONG et al.,1998). 

 

2.3  Estudo das gerações 

 

A noção de geração relaciona-se à ideia de indivíduos pertencentes a grupos 

biológicos distintos, mas participantes do mesmo “espírito do tempo” (SOUZA; SOHN; 

RODRIGUES, 2017), onde é possível identificar características similares e 

compreender como cresceram e se desenvolveram, sua visão de mundo, valores, 

crenças, limites de comportamentos etc., que afetam cada um desses grupos de 

pessoas, seja diretamente ou indiretamente. 

O termo “geração”, segundo Kupperschmidt (2000), diz respeito a um ou mais 

grupos que partilham entre si anos de nascimento e experiências, influenciando e 

também sofrendo influências por fatores e elementos diversos. 

Para Strauss e Howe (1991), à medida que cada geração evolui para uma 

nova etapa da vida, uma “virada” (turning) ocorre. Por volta de vinte anos geralmente 

nasce mais uma geração e com ela são observados os efeitos de passagens e 

transformações entre cada uma e seu tempo necessário de maturação (LANCASTER; 

STILLMAN, 2002; MALAFAIA, 2011). 

De acordo com Biggs (2007), existem duas abordagens à respeito de geração, 

a familiar e a social. A primeira refere-se à esfera privada e aos relacionamentos 

familiares e a segunda trata de sua extensão pública, de um grupo etário com 

características sociais e contexto histórico em comum. Sob o ponto de vista social, 

esta última classificação vai ao encontro do pensamento de Pilcher (1994), que 

conceitua geração como um grupo de pessoas que nasceu dentro de uma mesma 

conjuntura histórica e sócio-cultural, vivencia experiências parecidas e desenvolve 

assim semelhanças e afinidades que unificam essas pessoas. 
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Twenge et al. (2010) reforçam tal pensamento, quando reiteram que cada 

geração sofre influências, seja da mídia, da cultura popular, dos acontecimentos 

sociais e econômicos mais críticos etc., e isso acaba gerando um sistema de valores 

diferente dos indivíduos que cresceram em um período diferente. 

Para alguns autores, o termo “geração” é usado como sinônimo para “faixa 

etária” ou indivíduos que possuem a mesma idade. Parry e Urwin (2011) afirmam que 

o efeito da idade afeta as pessoas à medida que envelhecem, e, por isso, alguns 

comportamentos podem ser melhor explicados e compreendidos quando se pensa em 

faixa etária, independentemente da geração a que esses indivíduos pertencem. Isso 

é exemplificado por Strauss e Howe (1991) quando falam de membros mais velhos 

pertencentes à geração Baby boomers que não se recordam do VJ Day ou Victory 

Day (rendição formal japonesa e consequente fim da Segunda Guerra Mundial). 

No entanto, Feitosa (2009) explica que a distinção entre grupo de idade e 

geração é a de que aquele é a separação em função da idade, independente de traços 

e qualidades comuns, enquanto que a geração diz respeito à unidade sociológica de 

circunstâncias à volta de experiências vividas em comum. 

O coorte geracional, ou seja, quando as pessoas participam de algum evento 

partilhado em um mesmo intervalo de tempo, é mais eficaz para os profissionais de 

Marketing, de maneira que conseguem compreender melhor cada grupo de 

consumidores (PARMENT, 2013). Por esse motivo, vários outros autores seguem 

essa classificação do coorte geracional para indicar certos grupos de indivíduos que 

passam por eventos históricos ou acontecimentos relevantes em determinados 

períodos de tempo (MEREDITH; SCHEWE, 2002; SMOLA; SUTTON, 2002; GLASS, 

2007; BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2008; IKEDA et al., 2008), mas, na verdade, 

conforme indica Feitosa (2009), o entendimento mais aceito é a de que os termos 

“coorte” e “geração” são utilizados com o mesmo sentido por muitos estudiosos. 

Consciente de que o marco cronológico é somente um ponto de referência e 

de que os membros pertencentes às gerações experienciam acontecimentos e 

episódios diversos, até mesmo particulares, de acordo com o seu estágio e época de 

vida, esse tipo de agrupamento é adotado nesta pesquisa, no sentido de propiciar a 

compreensão de algumas das características dos dois grupos de consumidores 

analisados, a Geração Z e os Baby boomers. 
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Nenhum ser humano é exatamente igual a outro – e isso se 
aplica tanto aos jovens quanto aos velhos. Contudo, é 
possível notar que, em determinadas categorias de seres 
humanos, algumas características ou atributos tendem a 
aparecer com maior frequência que em outras. É essa 
“condensação relativa” de traços característicos que nos 
permite falar, em primeiro lugar, em “categorias”, sejam elas 
nações, classes, gêneros ou gerações. Ao fazê-lo, ignoramos 
temporariamente a multiplicidade de características que faz 
de cada um de seus integrantes uma entidade única e 
irrepetível, diferente de todas as outras, um ser que se 
destaca de todos os demais membros da “mesma categoria”. 
(BAUMAN, 2011, p. 58) 

 

Além disso, assim como o próprio conceito de geração, também não existe 

um consenso na literatura do Marketing sobre as datas que delimitam as gerações. 

Como nesta pesquisa pretendeu-se avaliar as diferenças das atitudes dos 

consumidores da Geração Z em relação aos Baby boomers, no que se refere ao 

jeanswear, adotamos o estudo de Ahlers e Boender (2016), que classifica os Baby 

boomers como os indivíduos que nasceram no ano de 1946 até 1964 e os indivíduos 

pertencentes à Geração Z como os que nasceram a partir do ano de 1995 até 2012. 

Dessa forma, serão expostas a seguir as principais características de cada 

um dos grupos indicados. 

 

2.3.1  Geração Z 

 

A Geração Z é assim chamada porque, de acordo com Ceretta e Froemming 

(2011), esse termo deriva do verbo “zapear”, que designa a mudança constante de 

canais de televisão e indica a prática que os jovens tem de fazer muitas atividades ao 

mesmo tempo. Eles também são conhecidos por “Geração Conectada”, “Nativos 

Digitais”, “Geração Net” (JAIN; VATSA; JAGANI, 2014), “Geração On-line”, “Geração 

Digital”, “Geração Pontocom”, “ Zs”, “Zees”, “pós-Millennials” etc. (OBREGON et al., 

2016). 

Segundo Neto et al. (2015), algumas características relevantes presentes 

nesse grupo é justamente a extrema rapidez com que conseguem as informações e 

a polivalência na atenção simultânea e execução de várias atividades que fazem uso 

de equipamentos eletrônicos, como, por exemplo, o computador e o celular. 
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Os jovens que compõem a Geração Z nasceram em um mundo digital, 

possuem amigos virtuais e interagem com eles através de dispositivos móveis. Eles 

tem não apenas familiaridade, mas são dependentes da tecnologia e ficam online 

diariamente, comunicando-se com os amigos por meio de redes sociais como o 

Facebook e aplicativos de mensagens instantâneas, como o Whatsapp, incluindo aí 

também pessoas de outros países e culturas (JAIN; VATSA; JAGANI, 2014). 

O acesso a novas tecnologias é uma tendência global e fez com que o 

comportamento se modificasse para todas as gerações (KOPANIČOVÁ e 

KLEPOCHOVÁ, 2016), mas esse comportamente é algo intrínseco na Geração Z, 

uma vez que eles nunca conheceram um mundo que não fosse digital, sem aparelhos 

de smartphone ou internet veloz (ROBERTS, 2016) e, por isso, conseguem integrá-

los de forma natural ao seu cotidiano (CERETTA; FROEMMING, 2011). 

Essa geração prefere ter um único dispositivo multifuncional e que tenha uma 

interface amigável (PUIU, 2016), não utiliza tanto as mídias tradicionais, como rádio, 

revistas e outros (TELLES, 2009) e faz uso de recursos de aparência e imagens, em 

sites e aplicativos como o Pinterest e o Instagram, para ajudar nas decisões de 

compra, pois são consumidores bastante visuais (BENITEZ-EVES, 2015). 

A predileção pelas redes sociais, em vez da mídia convencional para as redes 

sociais, na verdade, está afetando todas as gerações, mas é bem mais latente na 

Geração Z, que se inspira em seus pares, pessoas de sua própria idade, 

influenciadores que informam e também geram conteúdo (NEFF; STEIN, 2018). 

 

A empresa de mídia impressa e a rede de televisão são 
organizações hierárquicas que refletem os valores de seus 
proprietários. As novas mídias, por outro lado, dão o controle 
a todos os usuários. A distinção entre estrutura 
organizacional descendente e ascendente é uma questão 
fundamental para a nova geração. Pela primeira vez, os 
jovens assumiram o controle de elementos essenciais para 
uma revolução nas comunicações (TAPSCOTT, 2010, p. 33). 

 

Tapscott (ibidem), caracteriza a Geração Z em oito normas: liberdade, 

customização, escrutínio, integridade, colaboração, entretenimento, velocidade e 

inovação. Os jovens desta geração apreciam a liberdade em todos os sentidos, da 

liberdade de expressão à escolha livre de trabalho, de produtos, de marcas etc.; eles 

preferem tudo personalizado, inclusive rejeitando a padronização e a normatização 

nos cargos de trabalho; prezam pela transparência e o acesso às informações; eles 
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buscam a integridade e a honestidade nas empresas; valorizam a colaboração e a 

cooperação, buscando sempre o relacionamento e a formação de comunidades; 

desejam vivenciar experiências e acreditam que é preciso “gostar do que faz para 

viver” (ibidem, p. 113); estão acostumados à velocidade e à resposta instantânea; e 

desejam que a inovação seja contínua. 

Quando se fala em consumo de moda, os consumidores jovens figuram um 

papel central. Eles procuram algo exclusivo, estimulante, com design moderno e que 

tudo isso seja proporcionado através de uma grande experiência de compra 

(BENITEZ-EVES, 2015). A pesquisa de uma empresa de consultoria britânica 

demonstrou que 44% dos jovens da Geração Z dizem que preveem o aumento de 

seus gastos com moda para o ano de 2017, o dobro quando comparado a 22% da 

geração Baby boomers (SAVILLS, 2017). 

Quando se fala em vendas online, os consumidores jovens, especialmente os 

estudantes universitários, são cada vez mais alvo das empresas, que os enxergam 

como uma fonte de crescimento e, nesse meio, a roupa é justamente uma das 

categorias mais populares de compras na internet (SEOCK; NORTON, 2007) 

Essa geração também é fortemente consciente sobre marcas, preocupa-se 

com questões relativas à sustentabilidade e opta mais por “produtos verdes” (JAIN; 

VATSA; JAGANI, 2014), fazendo surgir assim um novo perfil de consumidor. Esses 

jovens gostam da ideia de estar contribuindo para a comunidade e essa 

responsabilidade social pode influenciar nas decisões de compras dos produtos e 

serviços (PUIU, 2016). 

Um ponto de atenção é que prevalecem ainda nesse universo estudos 

realizados somente por institutos de pesquisa de mercado e poucos são os estudos 

acadêmicos que têm investigado a maneira como a população jovem se comporta 

enquanto consumidor (NETO et al., 2015). Apesar disso, eles são cada vez mais 

responsáveis por suas decisões de consumo e passam a influenciar as decisões de 

compras da família. Os consumidores jovens “(...) interessam ao mercado também 

pela influência que exercem sobre a decisão e a consolidação de modas, que 

transformam os modelos de consumo de muitos adultos” (CALLIGARIS, 2000, p. 59). 
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2.3.2  Baby boomers 

 

Segundo Gillon (2004), o “baby boom” é definido como o maior evento 

demográfico na história dos Estados Unidos. Os Baby boomers viraram um grupo de 

bastante interesse para o Marketing, pois foram creditados como a "cura da recessão", 

após a Segunda Guerra Mundial, onde eram vistos como os bebês que se tornariam 

potenciais consumidores na idade adulta. 

Inúmeros são os motivos dados ao crescimento expressivo da população, 

sendo o principal deles o término da guerra. No entanto, essa delimitação temporal e 

as características conferidas a cada geração foram instituídas tendo como base a 

realidade norte-americana e, por isso, não há um consenso sobre os períodos que 

compreendem as gerações (PARRY e URWIN, 2011). 

Em diferentes lugares, os períodos de tempo decisivos resultam de eventos 

nacionais e/ou internacionais. Alguns momentos de definição são exclusivos de uma 

determinada nação, como, por exemplo, transformações econômicas ou políticas, 

enquanto outros originam-se fora do país (SCHEWE e MEREDITH, 2004). 

Ocorreram diferentes experiências e eventos políticos no Brasil, visto que o 

país permaneceu neutro e não participou da Segunda Grande Guerra, então não 

houve impacto de forma significativa, por isso não foi um "evento definidor". Os Baby 

boomers brasileiros vivenciaram alguns problemas sociais nessa época, por conta do 

regime de opressão e violência da ditadura militar, ao mesmo tempo em que houve 

um período de crescimento econômico e industrialização, com o aumento das 

importações e exportações, seguido por um ciclo de estagnação econômica e a 

entrada de mais mulheres no mercado de trabalho (ibidem; REIS e BRAGA, 2016). 

Pelas diferentes circunstâncias e contextos das diversas sociedades, aqui 

foram tratadas somente as principais características deste grupo, que é reconhecido 

mundialmente pela nomenclatura Baby boomers e que compartilha características em 

comum que moldaram padrões socioculturais dos indivíduos desta geração. 

De acordo com Lipschultz, Hilt e Reilly (2007), os avós e os pais dos Baby 

boomers sobreviveram a situações adversas e desfavoráveis, como a Grande 

Depressão e a Segunda Guerra Mundial; já seus filhos se depararam com uma cultura 
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de consumo em ascensão e prosperidade econômica, por isso, os boomers 

prosperaram em tempos positivos e de forma otimista (Kupperschmidt, 2000). 

Apesar disso, durante a sua juventude, se apresentavam como uma geração 

que não acreditava na figura da autoridade, desprezavam os valores de seus pais 

(ROBERTS; MANOLIS, 2000) e, diante da sofrida rigidez disciplinar, se manifestaram 

como uma juventude mais rebelde, conduta que se refletiu inclusive na música, com 

o surgimento do ritmo Rock and Roll e o aparecimento de artistas como Elvis Presley, 

Bob Dylan e The Beatles (OLIVEIRA, 2009). No Brasil, no final da década de 1950, 

nasceu a Jovem Guarda, que foi um movimento que misturava música, moda e 

comportamento, assim como o Tropicalismo, a Bossa Nova, o próprio rock e festivais 

de música popular brasileira (BORTOLAZZO, 2012). 

No lado profissional, os Baby boomers passaram a ser seduzidos pelo 

dinheiro e bens materiais (ROBERTS; MANOLIS, 2000) e tinham interesse na 

conquista de poder e status ao longo da carreira, por isso dedicavam-se e eram 

comprometidos com as empresas, chegando até mesmo a ter dificuldade em 

equilibrar a vida pessoal e a profissional, sendo conhecidos como workaholics ou 

“viciados em trabalho” (CENNAMO; GARDNER, 2008; WONG et al., 2008). Também 

se preocupavam com a segurança no trabalho e valorizavam a estabilidade no 

emprego (SMOLA; SUTTON, 2002; YU; MILLER, 2003). Para Cavazotte, Lemos e 

Viana (2012), essa preocupação com a questão da segurança no trabalho, muito 

provavelmente estava relacionada às experiências vividas por seus pais. 

A geração Baby boomers foi e ainda é fonte de mudanças fundamentais, não 

apenas em termos econômicos e culturais, mas também mercadológico. De acordo 

com Ferguson e Brohaugh (2010), essa geração tem gastos de cerca de US$ 2 

trilhões de dólares por ano, algo em torno de metade de todos os dispêndios de 

consumo nos Estados Unidos. No mercado brasileiro, os Baby boomers gastam o 

equivalente a 1 trilhão de reais por ano (EXAME, 2017). 

Para Mumel e Prodnik (2005), as pessoas idosas adotam práticas saudáveis, 

são mais ativos e também são interessadas por moda, sendo esta parte fundamental 

no estilo de vida e na auto-identidade delas, o que possibilita muitas oportunidades 

para fabricantes de roupas e varejistas (PETERS; SHELTON; THOMAS, 2011). 
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No entanto, apesar do crescente número e da riqueza dos consumidores 

desse grupo geracional, eles permanecem como um dos segmentos mais 

subestimados (NAM et al., 2007). Apesar de a idade não ser “uma palavra sexy em 

termos de marketing” (SZMIGIN; CARRIGAN, 2001, p. 23), tal fato evidencia a 

importância em se dar maior atenção a esse segmento, vez que eles representam um 

grupo de consumidores ainda bastante influente e atraente. 

No Quadro 1 foram compiladas algumas das principais características das 

gerações analisadas, a Geração Z e os Baby boomers. 

 

QUADRO 1: Comparativo entre os indivíduos da Geração Z e Baby boomers 

VARIÁVEL GERAÇÃO Z BABY BOOMERS FONTE 

Idade 
Nascidos em 1995 

até 2012 
Nascidos em 1946 até 

1964 
AHLERS; 

BOENDER (2016) 

Origem do termo 

Assim chamados 
devido ao verbo 

“zapear”, pois fazem 
muitas atividades 

rápida e 
simultaneamente 

Assim chamados pelo 
“boom” (crescimento 

expressivo) 
populacional após a 

Segunda Guerra 

CERETTA; 
FROEMMING, 

(2011); NETO et al. 
(2015); TOMAZ 

(2013) 

Comportamento de 
compra 

Influentes nas 
decisões de 

consumo, compras 
da família e 

consolidação de 
modas 

Desenvolveram-se 
em tempos de 
prosperidade 

econômica, tidos 
como a "cura da 

recessão" 

CALLIGARIS, 
(2000); CERETTA; 

FROEMMING, 
(2011); GILLON 

(2004) 

Recursos 
tecnológicos 

Crescem em frente 
ao computador e ao 
smartphone (mundo 

digital) 

Cresceram em frente 
à televisão (mídias 

tradicionais) 

NETO et al. (2015); 
ROBERTS (2016); 

NOVELLI; 
HOFFMANN; 

GRACIOSO (2011) 

Características 
pessoais e 

comportamentais 

Possuem amigos 
virtuais e interagem 

através de 
dispositivos móveis 

e redes sociais 

Desprezavam os 
valores de seus pais 

pela rigidez disciplinar 
(juventude rebelde) 

JAIN; VATSA; 
JAGANI (2014); 

ROBERTS; 
MANOLIS (2000) 
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Conduta 
profissional 

Apreciam a 
liberdade, rejeitam a 

normatização nos 
cargos de trabalho e 

buscam a 
integridade e a 

honestidade nas 
empresas 

Workaholics, 
buscavam status na 

carreira e se 
preocupavam com a 

estabilidade e a 
segurança no 

emprego 

TAPSCOTT (2010); 
CENNAMO; 

GARDNER (2008); 
WONG et al. (2008) 

Consciência social 
e estilo de vida 

 

Preocupam-se com 
questões de 

sustentabilidade e 
gostam de contribuir 
para a comunidade 

 

 

Atualmente são ativos 
(“eternamente 

jovens”) e adotam um 
estilo de vida com 
práticas saudáveis 

 

JAIN; VATSA; 
JAGANI (2014); 

MUMEL; PRODNIK 
(2005) 

Influência 
mercadológica 

Despertam a 
atenção do mercado 
e são consumidores 

tecnológicos 
(compras online) 

Sentem-se 
desvalorizados pelo 

mercado por conta da 
idade, apesar de 

serem consumidores 
afluentes 

BENITEZ-EVES 
(2015); SEOCK; 
NORTON (2007); 
NAM et al. (2007) 

FONTE: Autoria própria. 
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3.  RECURSOS METODOLÓGICOS  
 

O procedimento metodológico consiste na sucessão de etapas do processo 

de ordenação e meio para se atingir os objetivos da pesquisa. Neste capítulo estão 

expostos o tipo e o local de pesquisa, a população e amostra, a coleta dos dados e 

como se deu a formulação do instrumento de pesquisa. 

 

3.1  Tipo de pesquisa 

  

Trata-se de uma pesquisa survey, descritiva, com delineamento transversal e 

abordagem quantitativa. 

A pesquisa survey busca informações com um grupo de interesse selecionado 

sobre dados que se pretende obter (SANTOS, 1999), relacionando-se uma ou mais 

variáveis dependentes, ou ainda uma ou mais variáveis independentes. Esse tipo de 

pesquisa envolve um grande número de pessoas e, em geral, utiliza o questionário, a 

entrevista, o formulário e escalas como recurso ou técnica (SIGELMANN, 1984). Para 

a presente pesquisa, foi adotado o questionário. 

Os estudos descritivos esclarecem as situações vivenciadas pelos sujeitos, 

suas características e a regularidade da ocorrência do fenômeno (MINAYO, 2001). 

Uma de suas principais características reside na utilização de padrões estabelecidos 

para a coleta de dados, onde o objetivo crucial é o de evidenciar características de 

uma dada população ou um fenômeno ou a determinação de relações entre as 

variáveis (GIL, 1999). É importante destacar que o pesquisador observa, registra, 

classifica e interpreta os fatos sem manipular ou interferir neles (ANDRADE, 2002). 

Nos estudos com delineamento transversal, pretende-se descrever e 

investigar o estado de uma ou várias variáveis em um dado momento (FREITAS et 

al., 2000). O pesquisador propõe-se a estudar um problema a partir de dados obtidos 

em subgrupos de pessoas distintos e que estejam em diferentes etapas de 

desenvolvimento (SIGELMANN, 1984). 

A abordagem quantitativa é caracterizada pela quantificação da coleta e do 

tratamento das informações, evitando-se resultados com distorções tanto na análise 
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como na interpretação desses dados, possibilitando assim uma margem maior de 

segurança (DIEHL, 2004). 

 

3.2  Local de pesquisa 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida por meio da internet, com a construção de um 

questionário online, no qual utilizou-se um software especializado, denominado 

QuestionPro, que possibilita a criação e a hospedagem de questionários. Uma vez 

criado este instrumento para a pesquisa, um link de acesso foi gerado 

(https://www.questionpro.com/pt-br/), onde o questionário ficou disponível durante o 

período de vinte dias (18/11/2017 – 07/12/2017), permitindo o acesso dos 

participantes a fim de contribuírem com suas respostas. 

Para que os participantes pudessem acessar o questionário desta pesquisa, 

a pesquisadora utilizou, como meio de divulgação, as redes sociais Facebook, 

Whatsapp e Instagram (Apêndice A), onde, através de breves mensagens, fez o 

convite para que as pessoas participassem da pesquisa, bem como enviou por e-mail 

uma carta convite (Apêndice B), com o mesmo propósito que o das redes sociais. 

Todos os respondentes que se interessaram em participar, ao acessarem o link 

supracitado, foram direcionados ao questionário desta pesquisa. 

A escolha da ferramenta QuestionPro se deu pela possibilidade de se 

alcançar um maior número de respondentes e a facilidade na coleta em menor tempo 

por parte da pesquisadora. Em oposição ao processo tradicional de pesquisa, existem 

algumas vantagens no uso de ferramentas de survey online, pois, como atesta Walter 

(2013), há rapidez, menores custos, capacidade de atingir populações específicas e, 

para o respondente, este pode acessar a pesquisa da maneira que lhe for mais 

conveniente, em qualquer local e a qualquer momento. 

No processo tradicional de pesquisa, Freitas et al. (2006) afirmam justamente 

que existem limitações de custo, tempo, distância geográfica e intensidade de 

trabalho, e isso pode ser facilmente solucionado pelo uso da internet, proporcionando 

a obtenção de uma amostra maior, além de não haver influência ou interferência por 

parte do entrevistador (MARCONI; LAKATOS, 1996). 
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3.3  População e Amostra 

 

A população, também chamada de universo, é o conjunto dos elementos que 

apresentam pelo menos uma característica em comum e satisfazem as especificações 

requeridas para um estudo. Entretanto, segundo Marotti et al. (2008), é praticamente 

impossível examinar todos os componentes da população que se tem interesse, por 

isso, na maioria das vezes, é utilizada uma amostra da população. Na presente 

pesquisa, a população foi composta pelos indivíduos que fazem parte da Geração Z 

e da geração Baby boomers. 

Para Lobiondo-Wood e Haber (2001), o processo de amostragem ocorre 

quando há a triagem de uma parcela da população designada para representar toda 

a população investigada em uma pesquisa; é um subgrupo da população. Nesta 

pesquisa, adotou-se a amostra do tipo não probabilística e por conveniência. 

Segundo Freitas et al. (2000), na amostra não-probabilística, os componentes 

são selecionados por meio de algum tipo de critério, por isso nem todos os outros 

elementos da população são selecionados, o que acaba tornando os resultados não 

generalizáveis. Uma das principais características desse tipo de amostra, que é 

também conhecida como amostra por julgamento, é a subjetividade do pesquisador 

e, consequentemente, a não aplicação  de  formas  estatísticas  para  seu cálculo, 

pois ela depende da tomada de decisão do pesquisador, em consonância com os 

objetivos do estudo e da contribuição pretendida com a pesquisa (SAMPIERI; 

COLLADO; LUCIO, 2013). 

A amostragem feita por conveniência é quando se utilizam as pessoas ou os 

objetos mais prontamente acessíveis, como sujeitos de pesquisa, em um determinado 

estudo. A vantagem desse tipo de amostra é que fica bem mais fácil obter 

respondentes para a pesquisa (LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001). 

Para que a amostra seja selecionada de forma certeira em uma pesquisa 

científica, é preciso identificar os critérios de inclusão/exclusão dos atores 

pesquisados. Os critérios de exclusão são as características dos possíveis 

participantes que os impossibilitam de serem escolhidos para que possam colaborar 

com a pesquisa. Os critérios de inclusão, por sua vez, são as características que os 
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possíveis participantes devem possuir a fim de serem selecionados e participarem da 

pesquisa (VIEIRA; HOSSNE, 2015). 

Para a seleção de amostra da presente pesquisa, considerou-se como critério 

de inclusão que os participantes da Geração Z e da geração Baby boomers 

possuíssem pelo menos duas peças jeans e que tivessem comprado alguma peça 

jeans, ainda que essa compra não fosse feita com tanta regularidade; foram excluídas 

apenas as pessoas que responderam, na segunda parte do questionário (Apêndice 

C), o item “Nunca comprei”, na pergunta sobre a frequência de compra. 

 

3.4  Coleta dos dados 

 

O instrumento para a coleta de dados foi um questionário, vez que este 

recurso, segundo Polit, Beck e Hungler (2004), exige um menor tempo, custo e esforço 

para administrar, especialmente se a amostra estiver geograficamente dispersa, o que 

assegura também a parcialidade nas respostas. 

Para a redação das questões do instrumento desta pesquisa, procurou-se 

utilizar uma linguagem clara e de fácil entendimento, pois, como indicam os 

pesquisadores (ibidem), no momento da formulação de cada questão, devem atentar 

para a clareza, o nível de leitura e a sensibilidade ao estado psicológico dos 

respondentes, afora manter a ordenação das questões em sequência psicológica 

significativa, de modo a encorajar a cooperação e a sinceridade das respostas. Para 

esses autores, o pré-teste é justamente uma forma de determinar se o instrumento 

formulado foi feito com a imparcialidade e clareza necessárias e se é válido para 

provocar e gerar as informações desejadas. 

Por esse motivo, nesta pesquisa, foi realizado um pré-teste com vinte 

participantes, sendo dez da Geração Z e dez da geração Baby boomers, com o 

objetivo de ajustar o instrumento, o que resultou em pequenas modificações de 

algumas das questões antes da versão final do questionário ser publicada na internet, 

referentes a termos e expressões que fossem compreensíveis, não causassem 

ambiguidade e estivessem dentro da linguagem usual de ambas as gerações. 
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3.5  Formulação do instrumento 

 

Nesta pesquisa, o instrumento foi dividido em três seções: na primeira estão 

os questionamentos sobre os dados sociodemográficos dos participantes; na 

segunda, questões relacionadas à participação prévia dos respondentes em pesquisa 

sobre moda e sobre jeanswear, além de questionamentos referentes à quantidade de 

peças jeans que eles possuem e à frequência de compra de peças jeans; e na terceira 

seção estão trinta assertivas (partes 1, 2 e 3) dirigidas aos elementos formadores da 

Atitude sobre o jeanswear (cognitivos, afetivos e conativos), sendo dez proposições 

para cada um deles e, na parte final, dezesseis assertivas (parte 4) acerca das 

Atitudes em relação ao consumo de moda. 

Na terceira seção do questionário, as trinta primeiras assertivas, dirigidas aos 

elementos formadores da Atitude sobre o jeanswear (cognitivos, afetivos e conativos), 

foram desenvolvidas com base na revisão de literatura e em diferentes estudos e 

pesquisas, que serão apresentados em seguida. 

A base deles foi a pesquisa que trata sobre as Atitudes em Relação a Produtos 

Brasileiros de Giraldi, Ikeda e Carvalho (2008), com itens na escala Likert, a qual 

apresenta parâmetros de concordância e discordância com cinco pontos (1 = 

“discordo fortemente”; 2 = “discordo”; 3 = “não concordo nem discordo”; 4 = 

“concordo”; 5 = “concordo fortemente”). A escolha pelo modelo de Giraldi, Ikeda e 

Carvalho (ibidem) foi pelo fato de conseguirem explorar dessa maneira questões 

pertinentes aos conhecimentos (elementos cognitivos), às preferências (elementos 

afetivos) e aos comportamentos (elementos conativos), que vão ao encontro da 

definição de Atitude adotada na presente pesquisa. 

Para essas proposições, relacionadas aos elementos cognitivos, afetivos e 

conativos (constructos de primeira ordem), além da revisão de literatura, os seguintes 

trabalhos foram utilizados como diretrizes: 

 a estrutura AIO de Wells e Tigert (1971), que agrupa variáveis psicográficas 

em um amplo conjunto que inclui atividades, interesses e opiniões dos indivíduos em 

atividades como trabalho, compras, moda etc (Activities, interests and opinions); 

 a escala de O’Cass (2000) sobre envolvimento do consumidor, que mede 

o envolvimento do produto, envolvimento da decisão de compra, envolvimento da 
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publicidade e envolvimento do consumo (An assessment of consumers product, 

purchase decision, advertising and consumption involvement in fashion clothing); 

 a escala de Tian, Bearden e Hunter (2001) sobre a necessidade de 

singularidade do consumidor para desenvolver e aprimorar sua identidade pessoal e 

social (Consumers' need for uniqueness: scale development and validation); 

 a escala de Lee e Sontag (2010) sobre o comportamento das consumidoras 

idosas na importância da vestimenta, o envolvimento com as roupas para o suporte 

às necessidades humanas básicas, auto-estima, bem-estar e envelhecimento bem-

sucedido (An assessment of the proximity of clothing to self scale for older persons); 

 o questionário estruturado de Shahaida e Pandya (2013), que mediu as 

percepções dos jovens indianos por calças jeans de marca com base nas suas 

atitudes, influências, intenções, experiências e expectativas (Branded versus 

unbranded jeans: opinions and perceptions of indian youth); 

 a escala de Jung e Jin (2014) sobre slow fashion na indústria do vestuário, 

explorando as dimensões da moda ambientalmente sustentável (A theoretical 

investigation of slow fashion: sustainable future of the apparel industry). 

Com relação à segunda parte dessa última seção do instrumento, empregou-

se as mesmas premissas que o estudo feito por Miranda, Marchetti e Prado (1999), 

também utilizado por Miranda, Garcia e Leão (2003), no qual, através de dezesseis 

assertivas, puderam identificar cinco dimensões (Aparecer, Ser, Parecer, Idealizar e 

Inovar) de Atitudes em relação ao consumo de moda (constructo de segunda ordem). 

Tais assertivas foram apresentadas em uma escala Likert com cinco pontos, onde 1 

significa “discordo totalmente”; 2 = “discordo parcialmente”; 3 = “não concordo nem 

discordo”; 4 = “concordo parcialmente”; e 5 = “concordo totalmente”. 

 

QUADRO 2: Trabalhos utilizados para a formulação do instrumento 

SEÇÃO CONSTRUCTO TRABALHO FONTE 

Base (modelo) 

 

Elementos 
Cognitivos, Afetivos 

e Conativos 
(constructos de 
primeira ordem) 

 

Atitudes em relação a produtos 
brasileiros 

 

GIRALDI; 
IKEDA; 

CARVALHO 
(2008) 
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3ª seção – 
Partes 2 e 3 

Elementos Afetivos 
e Conativos 

(constructos de 
primeira ordem) 

Activities, interests and opinions 
WELLS; 
TIGERT 
(1971) 

3ª seção – 
Partes 1 e 2 

Elementos 
Cognitivos e Afetivos 

(constructos de 
primeira ordem) 

An assessment of consumers 
product, purchase decision, 
advertising and consumption 

involvement in fashion clothing 

O’CASS 
(2000) 

3ª seção – 
Parte 2 

Elementos Afetivos 
(constructos de 
primeira ordem) 

Consumers' need for 
uniqueness: scale development 

and validation 

TIAN; 
BEARDEN; 
HUNTER 

(2001) 

3ª seção – 
Partes 2 e 3 

Elementos Afetivos 
e Conativos 

(constructos de 
primeira ordem) 

An assessment of the proximity 
of clothing to self scale for older 

persons 

LEE; SONTAG 
(2010) 

3ª seção – 
Partes 1 e 2 

Elementos 
Cognitivos e Afetivos 

(constructos de 
primeira ordem) 

Branded versus unbranded 
jeans: opinions and perceptions 

of indian youth 

SHAHAIDA; 
PANDYA 

(2013) 

3ª seção – 
Partes 2 e 3 

Elementos Afetivos 
e Conativos 

(constructos de 
primeira ordem) 

A theoretical investigation of 
slow fashion: sustainable future 

of the apparel industry 

JUNG; JIN 
(2014) 

3ª seção – 
Parte 4 

Atitudes em relação 
ao consumo de 

moda (constructo de 
segunda ordem) 

Moda e autoconceito: produtos 
como símbolos do eu 

MIRANDA; 
MARCHETTI; 

PRADO 
(1999) 

3ª seção – 
Parte 4 

Atitudes em relação 
ao consumo de 

moda (constructo de 
segunda ordem) 

Moda e envolvimento: 

cada cabide, uma sentença 

MIRANDA; 
GARCIA; 

LEÃO (2003) 

 

FONTE: Autoria própria. 
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4. RESULTADOS DA PESQUISA 

  

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos através do instrumento 

de pesquisa, inicialmente com a descrição da amostra, da base de dados e dos itens 

do constructo e, na sequência, foram feitas análises estatísticas mais complexas, 

evidenciadas por meio de Análise Fatorial e Equações Estruturais, para a criação e 

validação dos indicadores dos constructos. 

 

4.1 Descrição da amostra 

 

Posto que a finalidade de uma investigação social é obter o máximo de 

informações sobre os pesquisados, foi decidido que, apesar de a análise ser apenas 

de duas gerações específicas, a Geração Z e os Baby boomers, o questionário ficaria 

“aberto”, ou seja, não haveria qualquer impedimento e estaria disponível para todas 

aqueles que quisessem participar e responder as questões, independente de sua 

idade ou faixa etária. O motivo dessa decisão foi para que os dados disponíveis 

pudessem servir como parâmetro e referência sobre o todo, assim como para futuras 

pesquisas acerca do mesmo tema ou correlatos. 

Assim, o total de respondentes do questionário, de acordo com o relatório 

gerado pelo site de hospedagem no provedor de serviços de pesquisa QuestionPro, 

foi de 533 indivíduos, o que equivale a uma taxa de 84,6% de conclusão. As exclusões 

foram feitas através de sistema de filtragem inserido no próprio questionário, 

considerando-se os critérios de exclusão adotados nesta pesquisa, a saber: pessoas 

que possuíssem somente uma peça jeans e pessoas que nunca tivessem comprado 

nenhuma peça jeans. A partir desse total, a amostra de 373 respondentes foi 

considerada válida, com os indivíduos pertencentes às gerações analisadas, sendo 

230 da Geração Z e 143 da geração Baby boomers. 

 

4.2 Descrição da base de dados 

 

O banco de dados foi concebido por 59 variáveis, das quais 13 variáveis eram 

relativas tanto aos perfis sociodemográficos dos consumidores de jeanswear da 
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Geração Z e Baby boomers quanto à pesquisa de moda e do segmento jeanswear 

dos participantes dessas duas gerações, e 46 variáveis eram relacionadas aos 

elementos que formam a Atitude sobre o jeanswear (cognitivos, afetivos e conativos) 

e às dimensões da Atitude em relação ao consumo de moda (Aparecer, Ser, Parecer, 

Idealizar e Inovar), relacionados na Tabela 1. 

A amostra da pesquisa foi de 373 indivíduos (230 da Geração Z e 143 da 

geração Baby boomers) e não houve dados faltantes. O software utilizado para as 

análises da presente pesquisa foi o R (versão 3.3.4). 

Foi realizada uma análise dos outliers, observações que apresentam um 

padrão de resposta diferente das demais observações que fazem parte da amostra 

(FIGUEIRA, 1998). Para Hair et al. (2009), existem quatro tipos de outliers: 

imprecisões na tabulação dos dados ou defeitos na codificação; observações 

derivadas de algum evento extraordinário ou singular; observações incomuns onde o 

pesquisador não tem uma justificativa ou explicação; e observações que estão no 

intervalo normal de valores para cada uma das variáveis, mas que são únicas na 

associação de valores entre as variáveis. Este último tipo pode ser classificado como 

multivariado e os anteriores como univariados. 

Buscou-se verificar a existência de outliers univariados e variados, a fim de 

constatar alguma resposta divergente com base nas variáveis do modelo, ou que 

apresentassem um padrão de resposta distinto, considerando todas as variáveis ao 

mesmo tempo. Para esta pesquisa, não foi encontrado nenhum valor fora do intervalo 

da escala das variáveis, demonstrando assim não haver o tipo de outlier referente a 

erro na tabulação dos dados. 

Os outliers univariados foram identificados por meio da padronização dos 

resultados, de maneira que a média da variável fosse 0 (zero) e o desvio padrão, 1 

(um). Para isso, observações com escores padronizados fora do intervalo de 3,29 

foram classificadas outliers (ibidem). Com base neste critério, foram encontradas 35 

observações atípicas de forma univariada. 

Quanto aos outliers multivariados, estes foram detectados com base na 

medida D² de Mahalanobis. De acordo com Hair et al. (ibidem), tal medida examina a 

posição de cada observação equiparada com o centro de todas as observações em 

um conjunto de variáveis, e, ao final, é realizado um teste qui-quadrado (χ2), que, 
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segundo Chwif e Medina (2015), é um teste não paramétrico, isto é, a hipótese testada 

diz respeito à forma da função e não aos seus critérios. Os indivíduos que apresentam 

uma significância da medida inferior a 0,001 foram considerados outliers 

multivariados. A partir deste critério, foram encontrados 22 indivíduos atípicos de 

forma multivariada. 

Por admitir que as observações sejam casos válidos da população e, na 

hipótese de serem eliminadas, poderiam limitar a generalidade da análise 

multivariada, ainda que possivelmente pudessem melhorar seus resultados (Hair, et 

al., 2009), optou-se nesta pesquisa por não eliminar nenhum dos casos. 

Um conjunto de dados, por padrão, não apresenta distribuição normal 

univariada nem multivariada, vez que estão limitados a uma escala finita e discreta. 

Segundo Vinzi et al. (2010), a abordagem PLS (Partial Least Square) foi desenvolvida 

como uma alternativa à abordagem tradicional que tem como base a matriz de 

covariância (CBSEM), sendo ela uma técnica que proporciona maior flexibilidade na 

modelagem dos dados, já que não é preciso satisfazer determinadas hipóteses como 

a normalidade multivariada dos dados, a independência entre as observações e o 

tamanho amostral elevado. Entretanto, existem diversos estimadores robustos a 

desvios de normalidade quando se utiliza o método tradicional (CBSEM), por isso a 

inclinação por se trabalhar com Equações Estruturais. 

Inicialmente foram analisadas as correlações das variáveis par a par, a fim de 

se avaliar a linearidade dos dados, porquanto um coeficiente de correlação 

significativo ao nível de 5% indica a existência de linearidade. Através da matriz de 

correlação de Spearman (HOLLANDER; WOLFE, 1999) foram observadas 657 de 

1035 relações significativas ao nível de 5%, isto é, 63,48% das correlações possíveis.  

Além disso, foi realizado o teste de Bartlett (BARTLETT, 1951) para certificar 

a linearidade em cada constructo. De acordo com Dziuban e Shirley (1974), o teste 

de Bartlett geralmente tende a ser homogêneo, legitimando ou não a viabilidade de 

fatoração da matriz de dados. Em todos os constructos desta pesquisa, foram 

observados valores-p menores que 0,05, o que significa dizer que existem evidências 

expressivas de linearidade dentro desses constructos. 
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TABELA 1: Relação dos itens por constructo, Brasil, novembro a dezembro 2017. 
 

CONSTRUCTO 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

ELEMENTOS 
COGNITIVOS 

 

COG1 

 

Peças jeans são muito importantes no guarda-roupa de qualquer pessoa. 

COG2 Peças jeans precisam acompanhar as últimas novidades de moda. 

COG3 Todo mundo gosta de peças jeans. 

COG4 Peças jeans combinam com tudo. 

COG5 Peças jeans são adequadas para todas as idades. 

COG6 Peças jeans são confortáveis. 

COG7 Peças jeans são bem aceitas como vestimenta em todos os lugares. 

COG8 Peças jeans duram mais do que peças feitas em outros tecidos. 

COG9 Peças jeans são bem mais caras do que quaisquer outras peças de roupa. 

COG10 Quanto maior o preço, melhor a peça jeans. 

ELEMENTOS 
AFETIVOS 

 

AFE1 

 

Eu sou viciado (a) em peças jeans. 

AFE2 Eu gosto de saber sobre os processos de fabricação das peças jeans. 

AFE3 Eu prefiro peças jeans feitas no Brasil. 

AFE4 

 

Eu gosto de peças jeans de marcas que combinem com a minha 
personalidade. 

AFE5 

 

Eu me sinto mais confiante quando visto uma peça jeans que tenha bom 
caimento em meu corpo. 

AFE6 

 

Eu gosto de peças jeans que acentuem as partes do meu corpo que eu 
mais gosto. 

AFE7 Eu gosto de peças jeans que chamem a atenção das pessoas. 

AFE8 

 

Eu gosto de peças jeans que estejam nas últimas tendências de moda, 
mesmo que não sejam peças confortáveis. 

AFE9 Eu me sinto mais jovem quando visto peças jeans. 

AFE10 Eu gosto de peças jeans diferentes, que ninguém tenha igual. 

 

 

 

ELEMENTOS 
CONATIVOS 

 

CON1 

 

Eu compro peças jeans apenas em época de liquidação. 

CON2 

 

Eu procuro saber sobre as novidades de moda antes de comprar uma 
peça jeans. 

CON3 

 

Eu converso com os meus familiares e/ou amigos antes de comprar uma 
peça jeans. 
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CON4 

 

Eu compro jeans de marcas mais conhecidas pelos meus familiares e/ou 
amigos. 

CON5 Eu compro peças jeans influenciado (a) pelo nome da marca. 

CON6 Eu compro peças jeans sempre da mesma marca. 

CON7 Eu uso peças jeans que falem algo sobre mim às outras pessoas. 

CON8 Eu uso a mesma peça jeans por muito tempo, antes de descarta-la. 

CON9 

 

Eu só compro peças jeans de marcas que informem sobre os processos 
de fabricação. 

CON10 Eu compro peças jeans que sejam mais de acordo com a minha idade. 

DIMENSÃO 
APARECER 

APA1 

 

 

Eu escolho minhas peças jeans pensando em competir com os (as) outros 
(as). 

APA2 

 

Eu visto uma peça jeans para conquistar a atenção daqueles (as) 
próximos (as) a mim. 

APA3 Eu sempre penso em como posso seduzir ao escolher uma peça jeans. 

APA4 Gosto de ser extravagante ao usar peças jeans. 

APA5 Uso minhas peças jeans para ser notado (a). 

APA6 Uso minhas peças jeans para ser diferente. 

DIMENSÃO 
SER 

SER1 

 

Escolho uma peça jeans pensando em me sentir seguro (a). 

SER2 

 

Dar referência sobre o que sou é muito importante nas peças jeans que 
visto. 

SER3 Uso peças jeans que representam o meio em que me encontro. 

SER4 Escolho as peças jeans para parecer o que realmente sou. 

 

DIMENSÃO 
PARECER 

PAR1 

 

 

Sentir-me elegante e charmoso (a) é essencial na minha escolha de peças 
jeans. 

PAR2 Ficar bonito (a) é o mais importante quando escolho peças jeans. 

 

DIMENSÃO 
IDEALIZAR 

 

IDE1 Compro e uso peças jeans para parecer o que gostaria de ser. 

IDE2 Escolho peças jeans para tentar mostrar competência. 

 

DIMENSÃO 
INOVAR 

 

INO1 Minhas escolhas de peças jeans visam inovar. 

INO2 Com relação a peças jeans, ser atual é o mais importante para mim. 

FONTE: Autoria própria. 
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4.3 Caracterização das variáveis entre as gerações 

 

A Tabela 2 apresenta a descrição e a comparação das variáveis referentes 

aos perfis sociodemográficos dos consumidores de jeanswear das gerações 

analisadas, a Geração Z e os Baby boomers. 

Pôde-se verificar que houve predominância do gênero feminino em ambas as 

gerações, sendo 72,2% para a Geração Z e 73,4% para os Baby boomers. Como esta 

proporção foi similar entre os grupos geracionais, não houve diferença significativa 

entre eles (valor-p = 0,807). 

Quanto à escolaridade, a maioria dos indivíduos (45,6%) possui o Ensino 

Superior Incompleto, sendo que esta proporção para os Baby boomers foi de 8,4%, 

enquanto que para a Geração Z foi de 68,7%; esta foi uma das diferenças 

significativas da escolaridade entre os grupos das gerações (valor-p < 0,001). Outras 

proporções que se destacam são a de Ensino Superior Completo, com 40,6% para os 

Baby boomers e 3,0% para a Geração Z; assim como para Pós-Graduação Completa, 

de 32,9% para os Baby boomers e 0% para a Geração Z, dado este condizente com 

a idade que esses jovens possuem. 

No que diz respeito à ocupação, 53,6% dos indivíduos são estudantes e 

31,1% trabalham atualmente. Houve uma diferença significativa (valor-p < 0,001) 

entre para essas duas classes, pois 65,7% dos Baby boomers trabalham e 0% 

estudam, enquanto que na Geração Z, 9,6% trabalham e 87,0% estudam. 

Quanto à renda familiar, observou-se que 66,5% dos indivíduos da Geração 

Z tem uma renda de até 6 salários mínimos ao passo que para os Baby boomers essa 

proporção foi de 37,1%. Na Geração Z apenas 33,5% tem uma renda acima de 6 

salários mínimos e nos Baby boomers, 62,9%, senda essas diferenças significativas 

entre os dois grupos geracionais (valor-p < 0,001). Para esta pesquisa, considerou-se 

o valor do salário mínimo de R$937,00 reais (novecentos e trinta e sete reais). 

A prática religiosa predominante nas duas gerações foi a católica, sendo 

71,3% dos indivíduos da geração Baby boomers e 49,6% dos indivíduos da Geração 

Z. Ainda sobre esta última geração, 32,6% dos indivíduos manifestaram ter outra 

religião, enquanto que nos Baby boomers tal proporção foi de 11,2%. Estas diferenças 

foram significativas entre os dois grupos geracionais (valor-p < 0,001). 
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No que se refere ao estado civil, 93,9% dos indivíduos da Geração Z são 

solteiros e apenas 1,7% são casados. Já na geração Baby bommers, 14,0% são 

solteiros e 58,0% são casados, sendo estas diferenças significativas entre os dois 

grupos geracionais analisados (valor-p < 0,001). 

Finalmente, com relação à procedência, não houve diferença significativa, 

com 53,6% dos respondentes do estado do Ceará e 19,0% do estado de São Paulo. 

 

TABELA 2: Variáveis relacionadas aos perfis sociodemográficos dos participantes da 
Geração Z e Baby boomers, Brasil, novembro a dezembro 2017. 
 

 

VARIÁVEIS 

 

TOTAL 

 

BABY BOOMERS 

 

GERAÇÃO Z 
VALOR-P 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

GÊNERO 

 

Feminino 
271 72,7% 105 73,4% 166 72,2% 

0,807¹ 

Masculino 102 27,3% 38 26,6% 64 27,8% 

ESCOLARIDADE 

 

E.Fund. Incompleto 

 

4 

 

1,1% 

 

1 

 

0,7% 

 

3 

 

1,3% 

<0,001² 

E.Fund. Completo 8 2,1% 0 0,0% 8 3,5% 

E.Médio Incompleto 19 5,1% 2 1,4% 17 7,4% 

E.Médio Completo 54 14,5% 19 13,3% 35 15,2% 

E.Superior Incompleto 170 45,6% 12 8,4% 158 68,7% 

E.Superior Completo 65 17,4% 58 40,6% 7 3,0% 

Pós-Graduação Incompleta 3 0,8% 2 1,4% 1 0,4% 

Pós-Graduação Completa 47 12,6% 47 32,9% 0 0,0% 

Outra 3 0,8% 2 1,4% 1 0,4% 

OCUPAÇÃO 

 

Atualmente trabalho 

 

116 

 

31,1% 

 

94 

 

65,7% 

 

22 

 

9,6% 

<0,001² 

Aposentado 29 7,8% 29 20,3% 0 0,0% 

Estudante 200 53,6% 0 0,0% 200 87,0% 

Pensionista 4 1,1% 3 2,1% 1 0,4% 

Desempregado 10 2,7% 4 2,8% 6 2,6% 

Outra 14 3,8% 13 9,1% 1 0,4% 

 

Até 1 S.M. 

 

17 

 

4,6% 

 

2 

 

1,4% 

 

15 

 

6,5% 
<0,001² 
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RENDA 
FAMILIAR 
MENSAL 

 

De 1 a 2 S.M. 58 15,5% 14 9,8% 44 19,1% 

De 2 a 4 S.M. 68 18,2% 18 12,6% 50 21,7% 

De 4 a 6 S.M. 63 16,9% 19 13,3% 44 19,1% 

De 6 a 8 S.M. 40 10,7% 18 12,6% 22 9,6% 

Acima de 8 S.M. 127 34,0% 72 50,3% 55 23,9% 

PRÁTICA 
RELIGIOSA 

 

Católica 

 

216 

 

57,9% 

 

102 

 

71,3% 

 

114 

 

49,6% 

<0,001² 

Evangélica 40 10,7% 11 7,7% 29 12,6% 

Espírita 23 6,2% 13 9,1% 10 4,3% 

Judaica 3 0,8% 1 0,7% 2 0,9% 

Outra 91 24,4% 16 11,2% 75 32,6% 

ESTADO CIVIL 

 

Solteiro (a) 

 

236 

 

63,3% 

 

20 

 

14,0% 

 

216 

 

93,9% 

<0,001² 

Casado (a) 87 23,3% 83 58,0% 4 1,7% 

União Estável 18 4,8% 9 6,3% 9 3,9% 

Separado (a) 8 2,1% 8 5,6% 0 0,0% 

Divorciado (a) 14 3,8% 13 9,1% 1 0,4% 

Viúvo (a) 10 2,7% 10 7,0% 0 0,0% 

PROCEDÊNCIA 

 

Alagoas 

 

1 

 

0,3% 

 

1 

 

0,7% 

 

0 

 

0,0% 

0,091² 

Bahia 4 1,1% 0 0,0% 4 1,7% 

Ceará 200 53,6% 77 53,8% 123 53,5% 

Distrito Federal 1 0,3% 1 0,7% 0 0,0% 

Mato Grosso 2 0,5% 1 0,7% 1 0,4% 

Minas Gerais 18 4,8% 9 6,3% 9 3,9% 

Pará 9 2,4% 4 2,8% 5 2,2% 

Paraíba 3 0,8% 0 0,0% 3 1,3% 

Paraná 14 3,8% 3 2,1% 11 4,8% 

Pernambuco 13 3,5% 2 1,4% 11 4,8% 

Piauí 3 0,8% 3 2,1% 0 0,0% 

Rio de Janeiro 15 4,0% 8 5,6% 7 3,0% 

Rio Grande do Norte 6 1,6% 3 2,1% 3 1,3% 

Rio Grande do Sul 6 1,6% 1 0,7% 5 2,2% 
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Rondônia 3 0,8% 2 1,4% 1 0,4% 

Santa Catarina 3 0,8% 2 1,4% 1 0,4% 

São Paulo 71 19,0% 26 18,2% 45 19,6% 

Sergipe 1 0,3% 0 0,0% 1 0,4% 

 

¹ Teste Qui-Quadrado; ² Teste Exato de Fisher; ³ Teste de Mann-Whitney  

FONTE: Dados estatísticos. 

 

Na Tabela 3, estão expostos os resultados sobre a participação prévia dos 

respondentes em alguma pesquisa relacionada à moda e ao segmento jeanswear, 

sobre a identificação da quantidade de peças jeans que os consumidores da Geração 

Z e Baby boomers possuem e também sobre a frequência de compra de peças jeans 

pelos consumidores de ambas as gerações analisadas. 

Com relação à posse de peças jeans, todas as respostas consideradas 

válidas foram a dos indivíduos que de fato possuem peças jeans e, no tocante à 

quantidade e a frequência de compra de peças jeans, o próprio site de hospedagem 

da pesquisa, o QuestionPro, excluiu automaticamente, no ato da resposta, as pessoas 

que possuíssem apenas uma peça jeans e aquelas que nunca tivessem comprado 

nenhuma peça jeans. Isso foi possível através de recurso utilizado pela autora na 

criação do questionário, em razão dos critérios de exclusão adotados nesta pesquisa. 

A proporção de indivíduos que possuem de 2 a 4 peças jeans e de 5 a 7 peças 

jeans, foi maior na geração Baby boomers, enquanto que a proporção de indivíduos 

que possuem de 8 a 10 peças jeans ou mais que 10 peças jeans foi maior na Geração 

Z, sendo esta diferença significativa entre os grupos geracionais (valor-p = 0,001). 

Para as duas gerações, o consumo de peças jeans ocorre eventualmente 

(73,2%), ou seja, uma ou mais de uma compra em um período que varia de dois a 

seis meses, não havendo diferença significativa entre os dois grupos (valor-p = 0,059). 

Quanto à participação em alguma pesquisa relacionada à moda, apenas uma 

porcentagem de 40,0% dos indivíduos da Geração Z respondeu positivamente, e, para 

os Baby boomers, essa proporção foi de somente 19,6%, sendo esta diferença 

significativa (valor-p < 0,001). 

Maior ainda é a quantidade de pessoas que nunca fez parte de uma pesquisa 

relacionada ao segmento jeanswear, tanto que não houve diferença significativa com 
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relação a essa variável (valor-p = 0,790), ou seja, as proporções dos indivíduos de 

ambas as gerações foram similares, o equivalente a um total de 96% que respondeu 

negativamente, ou seja, nunca participou desse tipo de pesquisa. 

 
TABELA 3: Variáveis relacionadas à pesquisa de moda e ao segmento jeanswear, 
frequência de compra e posse de peças jeans dos participantes da Geração Z e Baby 
boomers, Brasil, novembro a dezembro de 2017. 
 

 

VARIÁVEIS 

 

TOTAL 

 

BABY BOOMERS 

 

GERAÇÃO Z 
VALOR-P 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

Possui alguma 
peça jeans no 
guarda-roupa 

 

Não 

 

0 

 

0,0% 

 

0 

 

0,0% 

 

0 

 

0,0% 
- 

Sim 373 100,0% 143 100,0% 230 100,0% 

Quantas peças 
jeans possui 

 

2 a 4 

 

58 

 

15,5% 

 

29 

 

20,3% 

 

29 

 

12,6% 

0,001¹ 
5 a 7 115 30,8% 55 38,5% 60 26,1% 

8 a 10 97 26,0% 32 22,4% 65 28,3% 

> 11 103 27,6% 27 18,9% 76 33,0% 

 

Frequência que 
compra peças 
jeans 

 

Constantemente 

 

21 

 

5,6% 

 

6 

 

4,2% 

 

15 

 

6,5% 

0,059¹ 
Eventualmente 273 73,2% 98 68,5% 175 76,1% 

Raramente 79 21,2% 39 27,3% 40 17,4% 

 

Já participou de 
pesquisa 
relacionada à 
moda 

 

Não 

 

253 

 

67,8% 

 

115 

 

80,4% 

 

138 

 

60,0% 
<0,001¹ 

Sim 120 32,2% 28 19,6% 92 40,0% 

 

Já participou de 
pesquisa 
relacionada ao 
segmento 
jeanswear 

 

Não 

 

358 

 

96,0% 

 

138 

 

96,5% 

 

220 

 

95,7% 

0,79¹ 

Sim 15 4,0% 5 3,5% 10 4,3% 

 

¹ Teste Qui-Quadrado; ² Teste Exato de Fisher; ³ Teste de Mann-Whitney  

FONTE: Dados estatísticos. 
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4.4 Análise descritiva dos itens dos constructos 

 

A análise descritiva dos itens dos constructos divididos entre os grupos 

geracionais é apresentada nas Tabelas 4 e 5. Os itens foram recodificados, para um 

formato mais elucidativo, na escala Likert de concordância -1 (discordo fortemente) a 

1 (concordo fortemente), assim como foi utilizado o intervalo bootstrap com 95% de 

confiança. Dessa maneira, intervalos estritamente menores que 0 (zero) indicam que 

os indivíduos tiveram a tendência a discordar do item, intervalos estritamente maiores 

que 0 (zero) indicam uma tendência a concordar com o item e intervalos que 

compreendem o 0 (zero) não indicam a concordância nem a discordância com o item. 

Para comparar as gerações, foi utilizado o teste de Mann-Whitney. 

Assim, com relação aos Elementos Cognitivos, os indivíduos da geração Baby 

boomers apresentaram uma média maior do que os indivíduos da Geração Z nos itens 

COG3 (valor-p = 0,001), COG6 (valor-p < 0,001), COG7 (valor-p = 0,035) e COG8 

(valor-p = 0,008), sendo estas diferenças significativas, por isso os indivíduos da 

geração Baby boomers tendem, em média, a concordar mais com relação a esses 

itens do que os indivíduos da Geração Z. Já para o item COG9 (valor-p < 0,001), a 

média foi menor para os indivíduos da geração Baby boomers quando comparado aos 

indivíduos da Geração Z, logo, aqueles tendem em média a discordar mais de tal item 

se comparado a estes indivíduos. Para os demais itens, houve uma tendência, em 

média, a concordar dos itens COG1, COG2, COG4, COG5 e a discordar do item 

COG10, uma vez que as médias e intervalos foram positivos para o primeiro e 

negativos para o segundo. 

No que diz respeito aos Elementos Afetivos, os indivíduos da geração Baby 

boomers apresentaram uma média maior do que os indivíduos da Geração Z nos itens 

AFE3 (valor-p = 0,044) e AFE9 (valor-p < 0,001), sendo estas diferenças significativas, 

isto é, os indivíduos da geração Baby boomers tendem, em média, a concordar mais 

com relação a esses itens do que os indivíduos da Geração Z. Para os itens AFE5 

(valor-p = 0,014), AFE6 (valor-p < 0,001) e AF7 (valor-p = 0,025), os indivíduos da 

Geração Z apresentaram uma média maior do que os indivíduos da geração Baby 

boomers, sendo estas diferenças significativas, assim os indivíduos da Geração Z 

tendem em média a concordar mais com relação a tais itens do que os indivíduos da 



 

62 
 

geração Baby boomers. Quanto aos demais itens, houve uma tendência, em média, 

a discordar dos itens AFE1, AFE2, AFE8 e AFE10 e a concordar com o item AFE4. 

Nos Elementos Conativos, os indivíduos da Geração Z apresentaram uma 

média maior do que os indivíduos da geração Baby boomers nos itens CON1 (valor-

p = 0,007) e CON7 (valor-p = 0,013), sendo estas diferenças significativas, ou seja, 

os indivíduos da Geração Z tendem em média a concordar mais com relação a esses 

itens do que os indivíduos da geração Baby boomers. No que tange aos demais itens, 

houve uma tendência, em média, a discordar dos itens CON2, CON3, CON4, CON5, 

CON6 e CON9 e a concordar com os itens CON8 e CON10. 

 

TABELA 4: Comparação dos itens referentes aos elementos formadores da Atitude 
sobre o jeanswear (constructo de primeira ordem) entre as gerações, Brasil, novembro 
a dezembro de 2017. 
 

 

CONSTRUCTO 
ITENS 

 

TOTAL 

 

BABY BOOMERS 

 

GERAÇÃO Z  

VALOR-P  

Média 

 

D.P. 

 

I.C - 95%² 

 

Média 

 

D.P. 

 

I.C - 95%² 

 

Média 

 

D.P. 

 

I.C - 95%² 

ELEMENTOS 

COGNITIVOS 

 

COG1 

 

0,606 

 

0,43 

 

(0,56; 0,65) 

 

0,605 

 

0,41 

 

(0,54; 0,67) 

 

0,607 

 

0,44 

 

(0,55; 0,66) 

 

0,751 

COG2 0,068 0,52 (0,02; 0,12) 0,112 0,54 (0,03; 0,21) 0,041 0,52 (-0,03; 0,10) 0,262 

COG3 0,129 0,58 (0,07; 0,19) 0,262 0,50 (0,17; 0,35) 0,046 0,61 (-0,04; 0,13) 0,001 

COG4 0,491 0,45 (0,45; 0,54) 0,507 0,38 (0,44; 0,57) 0,480 0,49 (0,42; 0,54) 0,884 

COG5 0,476 0,48 (0,43; 0,52) 0,514 0,42 (0,44; 0,58) 0,452 0,51 (0,38; 0,51) 0,430 

COG6 0,256 0,48 (0,21; 0,31) 0,374 0,45 (0,30; 0,44) 0,183 0,49 (0,12; 0,25) <0,001 

COG7 0,111 0,54 (0,06; 0,17) 0,185 0,51 (0,11; 0,27) 0,065 0,56 (0,00; 0,14) 0,035 

COG8 0,515 0,44 (0,47; 0,56) 0,598 0,39 (0,54; 0,66) 0,463 0,47 (0,40; 0,52) 0,008 

COG9 -0,201 0,47 (-0,25; -0,16) -0,308 0,43 (-0,37; -0,24) -0,135 0,48 (-0,20; -0,07) 0,000 

COG10 -0,143 0,54 (-0,19; -0,09) -0,098 0,57 (-0,19; 0,00) -0,172 0,52 (-0,24; -0,10) 0,266 

ELEMENTOS 

AFETIVOS 

 

AFE1 

 

-0,098 

 

0,57 

 

(-0,16; -0,04) 

 

-0,049 

 

0,56 

 

(-0,14; 0,05) 

 

-0,128 

 

0,57 

 

(-0,20; -0,05) 

 

0,201 

AFE2 -0,209 0,55 (-0,26; -0,15) -0,143 0,54 (-0,23; -0,06) -0,250 0,55 (-0,32; -0,19) 0,065 

AFE3 -0,071 0,42 (-0,11; -0,03) -0,010 0,46 (-0,08; 0,06) -0,109 0,40 (-0,16; -0,06) 0,044 

AFE4 0,240 0,52 (0,19; 0,29) 0,290 0,53 (0,20; 0,38) 0,209 0,52 (0,14; 0,27) 0,089 

AFE5 0,684 0,40 (0,64; 0,72) 0,636 0,39 (0,57; 0,70) 0,713 0,41 (0,66; 0,77) 0,014 

AFE6 0,406 0,56 (0,35; 0,46) 0,238 0,53 (0,15; 0,32) 0,511 0,55 (0,44; 0,58) <0,001 
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AFE7 -0,135 0,55 (-0,20; -0,08) -0,213 0,52 (-0,29; -0,13) -0,087 0,57 (-0,16; -0,02) 0,025 

AFE8 -0,475 0,46 (-0,52; -0,43) -0,476 0,45 (-0,55; -0,40) -0,474 0,46 (-0,53; -0,41) 0,974 

AFE9 0,149 0,53 (0,10; 0,20) 0,357 0,49 (0,28; 0,43) 0,020 0,52 (-0,05; 0,09) <0,001 

AFE10 -0,125 0,54 (-0,18; -0,07) -0,178 0,52 (-0,26; -0,09) -0,091 0,55 (-0,16; -0,02) 0,131 

ELEMENTOS 

CONATIVOS 

 

CON1 

 

-0,225 

 

0,47 

 

(-0,27; -0,18) 

 

-0,308 

 

0,45 

 

(-0,38; -0,24) 

 

-0,174 

 

0,47 

 

(-0,24; -0,11) 

 

0,007 

CON2 -0,298 0,51 (-0,35; -0,24) -0,269 0,49 (-0,34; -0,19) -0,315 0,52 (-0,38; -0,25) 0,319 

CON3 -0,386 0,50 (-0,44; -0,34) -0,413 0,47 (-0,48; -0,33) -0,370 0,51 (-0,44; -0,30) 0,470 

CON4 -0,257 0,56 (-0,32; -0,20) -0,322 0,51 (-0,40; -0,24) -0,217 0,58 (-0,29; -0,14) 0,105 

CON5 -0,221 0,55 (-0,28; -0,17) -0,241 0,50 (-0,32; -0,16) -0,209 0,58 (-0,28; -0,13) 0,628 

CON6 -0,367 0,47 (-0,42; -0,32) -0,322 0,46 (-0,40; -0,25) -0,396 0,47 (-0,46; -0,34) 0,129 

CON7 -0,137 0,53 (-0,19; -0,08) -0,217 0,52 (-0,29; -0,14) -0,087 0,53 (-0,15; -0,02) 0,013 

CON8 0,665 0,44 (0,62; 0,71) 0,636 0,44 (0,56; 0,70) 0,683 0,44 (0,62; 0,73) 0,188 

CON9 -0,433 0,42 (-0,48; -0,39) -0,381 0,44 (-0,46; -0,30) -0,465 0,41 (-0,52; -0,42) 0,061 

CON10 0,275 0,52 (0,22; 0,33) 0,273 0,51 (0,19; 0,35) 0,276 0,52 (0,21; 0,34) 0,818 

 

D.P.: Desvio Padrão; I.C. 95% - Intervalo de 95% de confiança; ¹ Teste de Mann 
Whitney; ² Intervalo de confiança bootstrap. 

FONTE: Dados estatísticos. 

 

No que concerne à Dimensão Aparecer, na Tabela 5, os indivíduos da 

geração Baby boomers apresentaram uma média maior do que os indivíduos da 

Geração Z no item APA1 (valor-p = 0,001), sendo esta diferença significativa, portanto, 

os indivíduos da geração Baby boomers tendem, em média, a concordar mais com 

relação a esse item do que os indivíduos da Geração Z. Para os demais itens, houve 

uma tendência, em média, a discordar dos itens APA2, APA3, APA4, APA5 e APA6. 

Quanto à Dimensão Ser, os indivíduos da Geração Z apresentaram uma 

média maior do que os indivíduos da geração Baby boomers no item SER1 (Valor-p 

= 0,006). Esta diferença foi significativa e, por essa razão, os indivíduos da Geração 

Z tendem em média a concordar mais com relação a esse item do que os indivíduos 

da geração Baby boomers. Houve uma tendência, em média, para os outros itens, a 

se discordar do SER2 e a nem concordar nem discordar dos itens SER3 e SER4. 

Para a Dimensão Parecer, houve uma tendência, em média, a concordar com 

os itens PAR1 e PAR2, mas não houve diferença significativa entre as duas gerações. 
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No que concerne à Dimensão Idealizar, a tendência foi, em média, a se 

discordar dos itens IDE1 e IDE2, sem diferença significativa entre as gerações. 

E, por fim, quanto à Dimensão Inovar, houve uma tendência, em média, a 

discordar dos itens INO1 e INO2, porém não existiu diferença significativa entre as 

gerações analisadas. 

 

TABELA 5: Comparação dos itens referentes às dimensões da Atitude em relação ao 
consumo de moda (constructo de segunda ordem) entre as gerações, Brasil, 
novembro a dezembro de 2017. 
 

 

CONSTRUCTO 
ITENS 

 

TOTAL 

 

BABY BOOMERS 

 

GERAÇÃO Z  

VALOR-P  

Média 

 

D.P. 

 

I.C - 95%² 

 

Média 

 

D.P. 

 

I.C - 95%² 

 

Média 

 

D.P. 

 

I.C - 95%² 

APARECER 

 

APA1 

 

-0,655 

 

0,36 

 

(-0,69; -0,62) 

 

-0,598 

 

0,34 

 

(-0,65; -0,54) 

 

-0,691 

 

0,37 

 

(-0,74; -0,64) 

 

0,001 

APA2 -0,433 0,48 (-0,48; -0,38) -0,451 0,44 (-0,52; -0,38) -0,422 0,51 (-0,49; -0,36) 0,810 

APA3 -0,440 0,50 (-0,49; -0,39) -0,472 0,44 (-0,54; -0,40) -0,420 0,53 (-0,49; -0,35) 0,573 

APA4 -0,564 0,44 (-0,61; -0,52) -0,573 0,40 (-0,64; -0,51) -0,559 0,47 (-0,62; -0,49) 0,807 

APA5 -0,499 0,46 (-0,54; -0,45) -0,458 0,45 (-0,53; -0,38) -0,524 0,46 (-0,58; -0,46) 0,136 

APA6 -0,375 0,53 (-0,43; -0,32) -0,437 0,47 (-0,51; -0,36) -0,337 0,57 (-0,41; -0,27) 0,150 

 

SER 

 

SER1 

 

0,251 

 

0,57 

 

(0,19; 0,31) 

 

0,143 

 

0,58 

 

(0,05; 0,24) 

 

0,317 

 

0,55 

 

(0,25; 0,39) 

 

0,006 

SER2 -0,101 0,55 (-0,15; -0,04) -0,143 0,58 (-0,23; -0,05) -0,074 0,53 (-0,14; -0,01) 0,149 

SER3 -0,023 0,54 (-0,08; 0,03) -0,084 0,56 (-0,17; 0,01) 0,015 0,53 (-0,06; 0,09) 0,080 

SER4 0,084 0,54 (0,03; 0,14) 0,031 0,54 (-0,06; 0,12) 0,117 0,54 (0,05; 0,19) 0,137 

 

PARECER 

 

PAR1 

 

0,347 

 

0,47 

 

(0,30; 0,39) 

 

0,371 

 

0,47 

 

(0,29; 0,44) 

 

0,333 

 

0,48 

 

(0,27; 0,40) 

 

0,453 

PAR2 0,178 0,51 (0,13; 0,23) 0,168 0,50 (0,08; 0,25) 0,185 0,51 (0,12; 0,25) 0,876 

 

IDEALIZAR 

 

IDE1 

 

-0,269 

 

0,52 

 

(-0,32; -0,21) 

 

-0,227 

 

0,52 

 

(-0,32; -0,14) 

 

-0,296 

 

0,51 

 

(-0,36; -0,23) 

 

0,212 

IDE2 -0,379 0,45 (-0,43; -0,33) -0,427 0,42 (-0,49; -0,35) -0,350 0,47 (-0,41; -0,29) 0,090 

 

INOVAR 

 

INO1 

 

-0,190 

 

0,54 

 

(-0,24; -0,14) 

 

-0,150 

 

0,57 

 

(-0,25; -0,06) 

 

-0,215 

 

0,52 

 

(-0,28; -0,15) 

 

0,261 

INO2 -0,276 0,49 (-0,32; -0,23) -0,238 0,48 (-0,32; -0,16) -0,300 0,50 (-0,36; -0,24) 0,243 

 

D.P.: Desvio Padrão; I.C. 95% - Intervalo de 95% de confiança; ¹ Teste de Mann 
Whitney; ² Intervalo de confiança bootstrap. 

FONTE: Dados estatísticos. 
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4.5 Criação e validação dos indicadores de cada constructo 

 

A Análise Fatorial tem por objetivo verificar a necessidade de exclusão de 

algum item (proposição ou assertiva) dos constructos que não esteja contribuindo para 

a formação dos indicadores, uma vez que, de acordo com HAIR et al. (2009), itens 

com cargas fatoriais menores que 0,50 devem ser eliminados dos constructos, pois, 

ao não contribuir de forma relevante para formação da variável latente, acaba 

prejudicando o alcance das suposições básicas para validade e qualidade dos 

indicadores criados para configurar o conceito de interesse. 

Com o intuito de criar e analisar a validade dos constructos, foi realizada uma 

Análise Fatorial e verificada a dimensionalidade, confiabilidade e validade 

convergente. Para examinar esta última, foi utilizado o critério proposto por Fornell e 

Larcker (1981) que confirma a validação convergente quando a Variância Média 

Extraída (AVE) for superior a 50% (HENSELER et al., 2012), ou 40% no caso de 

pesquisas exploratórias (NUNNALY; BERNSTEIN, 1994). Com relação à mensuração 

da confiabilidade, foi utilizado o Alfa de Cronbach (AC) e a Confiabilidade Composta 

(CC) (CHIN, 1998) que, segundo Tenenhaus et al. (2005), os indicadores AC e CC 

devem ser maiores que 0,70 para uma recomendação de confiabilidade do constructo; 

em pesquisas exploratórias, valores acima de 0,60 também são aceitos (HAIR et. al, 

2009). Para verificar a dimensionalidade dos constructos, foi usado o critério da 

Análise Paralela (Parallel Analysis), elaborado por HORN (1965), o qual entrega a 

quantidade de dimensões do constructo. 

A adequação da amostra para utilização da análise fatorial foi medida através 

do indicador KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), o qual indica a proporção da variância dos 

dados que pode ser considerada comum a todas as variáveis (KAISER, 1974). É uma 

medida que varia de 0,0 a 1,0 e, quanto mais próximo de 1,0 (unidade), mais 

apropriada será a amostra à aplicação da análise fatorial. É adequado aplicar a 

Análise Fatorial Exploratória ao conjunto de variáveis quando o indicador KMO for 

maior que 0,50. 

A Análise Fatorial Exploratória (AFE) é realizada quando o pesquisador não 

compreende com clareza as correlações entre as variáveis ou que tipo de dimensões 
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ou variáveis latentes estariam presentes (VIDAL, 2016). Na Tabela 6, é apresentada 

a Análise Fatorial Exploratória para os constructos de primeira e de segunda ordem. 

Assim, nos Elementos Cognitivos, os itens COG7, COG2, COG10 e COG9 

foram excluídos por apresentarem cargas fatoriais abaixo de 0,50, prejudicando a 

validação do constructo para os indicadores avaliados na Tabela 6. 

Para os Elementos Afetivos, os itens AFE9, AFE1, AFE2, AFE8 e AFE3 foram 

excluídos, ora por apresentarem cargas fatoriais abaixo de 0,50, ora porque, mesmo 

com cargas fatoriais acima de 0,50, o constructo não havia alcançado os índices de 

validação referentes aos indicadores da Tabela 6. 

Nos Elementos Conativos, os itens CON7, CON9, CON10, CON1 e CON8 

foram excluídos, ora por apresentarem cargas fatoriais abaixo de 0,50, ora porque, 

mesmo com cargas fatoriais acima de 0,50, o constructo não havia alcançado os 

índices de validação referentes aos indicadores da Tabela 6. 

Quanto aos demais constructos, não foi necessária a exclusão de nenhum 

dos itens. 

 

TABELA 6: Análise Fatorial Confirmatória, Brasil, novembro a dezembro de 2017. 
 

 

CONSTRUCTO 
ITENS 

 

MODELO INICIAL 

 

MODELO FINAL 

 

C.F. 

 

COM. 

 

PESO 

 

C.F. 

 

COM. 

 

PESO 

ELEMENTOS COGNITIVOS 

 

COG4 

 

0,70 

 

0,49 

 

0,24 

 

0,72 

 

0,53 

 

0,27 

COG3 0,69 0,48 0,23 0,71 0,51 0,27 

COG1 0,68 0,46 0,23 0,70 0,48 0,26 

COG5 0,62 0,39 0,21 0,66 0,44 0,25 

COG6 0,59 0,35 0,20 0,62 0,39 0,23 

COG8 0,57 0,32 0,19 0,56 0,31 0,21 

COG7 0,47 0,22 0,16 - - - 

COG2 0,41 0,17 0,14 - - - 

COG10 0,24 0,06 0,08 - - - 

COG9 0,14 0,02 0,05 - - - 

 

 

AFE4 

 

0,62 

 

0,38 

 

0,23 

 

0,52 

 

0,27 

 

0,26 
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ELEMENTOS AFETIVOS 

AFE10 0,61 0,37 0,22 0,55 0,30 0,27 

AFE7 0,58 0,34 0,21 0,67 0,45 0,33 

AFE9 0,58 0,34 0,21 - - - 

AFE1 0,56 0,32 0,21 - - - 

AFE6 0,50 0,25 0,18 0,75 0,56 0,37 

AFE8 0,48 0,23 0,17 - - - 

AFE2 0,47 0,22 0,17 - - - 

AFE5 0,46 0,21 0,17 0,65 0,43 0,32 

AFE3 0,27 0,07 0,10 - - - 

ELEMENTOS CONATIVOS 

 

CON4 

 

0,70 

 

0,48 

 

0,28 

 

0,78 

 

0,61 

 

0,37 

CON3 0,61 0,37 0,24 0,63 0,40 0,30 

CON5 0,60 0,36 0,24 0,72 0,52 0,34 

CON2 0,60 0,36 0,24 0,50 0,25 0,23 

CON7 0,54 0,29 0,21 - - - 

CON6 0,49 0,24 0,20 0,58 0,34 0,28 

CON9 0,42 0,18 0,17 - - - 

CON1 0,32 0,10 0,13 - - - 

CON10 0,32 0,10 0,13 - - - 

CON8 0,17 0,03 0,07 - - - 

APARECER 

 

APA5 

 

0,87 

 

0,76 

 

0,24 

 

0,87 

 

0,76 

 

0,24 

APA3 0,81 0,66 0,22 0,81 0,66 0,22 

APA2 0,80 0,65 0,22 0,80 0,65 0,22 

APA1 0,73 0,54 0,20 0,73 0,54 0,20 

APA6 0,73 0,53 0,20 0,73 0,53 0,20 

APA4 0,72 0,52 0,20 0,72 0,52 0,20 

 

SER 

 

SER2 

 

0,84 

 

0,71 

 

0,35 

 

0,84 

 

0,71 

 

0,35 

SER4 0,82 0,68 0,34 0,82 0,68 0,34 

SER3 0,77 0,60 0,32 0,77 0,60 0,32 

SER1 0,66 0,43 0,27 0,66 0,43 0,27 

 

PARECER 

 

PAR1 

 

0,83 

 

0,69 

 

0,60 

 

0,83 

 

0,69 

 

0,60 

PAR2 0,83 0,69 0,60 0,83 0,69 0,60 
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IDEALIZAR IDE1 0,88 0,78 0,57 0,88 0,78 0,57 

IDE2 0,88 0,78 0,57 0,88 0,78 0,57 

 

INOVAR 

 

INO1 

 

0,86 

 

0,75 

 

0,58 

 

0,86 

 

0,75 

 

0,58 

INO2 0,86 0,75 0,58 0,86 0,75 0,58 

ATITUDES EM RELAÇÃO 
AO CONSUMO DE MODA 

 

APA 

 

0,80 

 

0,64 

 

0,30 

 

0,80 

 

0,64 

 

0,30 

SER 0,79 0,62 0,30 0,79 0,62 0,30 

PAR 0,78 0,60 0,30 0,78 0,60 0,30 

IDE 0,72 0,52 0,27 0,72 0,52 0,27 

INO 0,50 0,25 0,19 0,50 0,25 0,19 

CF: Cargas fatoriais; COM.: Comunalidade. 

FONTE: Dados estatísticos. 

 

Os resultados para a validade e qualidade dos constructos são mostrados na 

Tabela 7, onde verificou-se a validação convergente em todos os constructos, visto 

que todos apresentaram AVEs (Variância Média Extraída) superiores a 0,40. 

Além disso, os indicadores de Alfa de Cronbach (A.C.) ou de Confiabilidade 

Composta (C.C.) apresentaram, em sua maioria, valores acima de 0,60, com exceção 

do constructo “Parecer”, que apresentou Alfa de Cronbach = 0,55. Porém, o valor de 

confiabilidade composta apresentou um valor acima de 0,70 e, dessa maneira, todos 

os constructos atingiram os níveis exigidos de confiabilidade. 

Todos os constructos apresentaram valores de KMO iguais ou superiores a 

0,50, o que indicou que o ajuste da Análise Fatorial foi adequado em todos e, pelo 

critério de Retas Paralelas, todos os constructos foram unidimensionais (Dim = 1). 

 

TABELA 7: Confiabilidade, validade convergente e dimensionalidade dos 
constructos, Brasil, novembro a dezembro de 2017. 

 

CONSTRUCTO 

 

ITENS 

 

AVE¹ 

 

AC² 

 

CC³ 

 

KMO4 

 

DIM5 

 

ELEMENTOS COGNITIVOS 

 

6 

 

0,44 

 

0,74 

 

0,77 

 

0,82 

 

1 

ELEMENTOS AFETIVOS 5 0,40 0,62 0,71 0,59 1 
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ELEMENTOS CONATIVOS 5 0,42 0,66 0,72 0,65 1 

APARECER 6 0,61 0,87 0,85 0,84 1 

SER 4 0,60 0,78 0,79 0,76 1 

PARECER 2 0,69 0,55 0,72 0,50 1 

IDEALIZAR 2 0,78 0,71 0,80 0,50 1 

INOVAR 2 0,75 0,66 0,77 0,50 1 

 

ATITUDES EM RELAÇÃO 
AO CONSUMO DE MODA 

 

 

5 

 

0,53 

 

0,77 

 

0,79 

 

0,81 

 

1 

 

¹ Variância Extraída; ² Alfa de Cronbach; ³ Confiabilidade Composta; 4 Medida 
de adequação da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin; 5 Dimensionalidade. 

FONTE: Dados estatísticos. 

 

4.6 Comparação dos indicadores com as gerações 

 

Os indicadores foram criados fazendo uso da Análise Fatorial para sintetizar 

a informação de cada constructo. Por não terem sido padronizados, estão na unidade 

dos itens (-1 a 1). Após a criação dos indicadores, eles foram comparados com as 

gerações analisadas (Geração Z e Baby boomers) pelo teste de Mann-Whitney. 

Não houve diferença significativa entre as gerações Z e Baby boomers para 

os indicadores dos Elementos Conativos e das Dimensões Aparecer, Parecer, 

Idealizar, Inovar e Atitudes em relação ao consumo de moda. A partir disso, pode-se 

inferir que a forma de avaliar esses indicadores foi estatisticamente igual nas duas 

gerações. 

Os indivíduos da Geração Z tendem, em média, a concordar mais com os 

itens relacionados aos Elementos Afetivos e à Dimensão Ser, em comparação aos 

indivíduos da geração Baby boomers, sendo esta diferença significativa (valor-p < 

0,05). 

Os indivíduos da geração Baby Boomers tendem, em média, a concordar mais 

com os itens relacionados aos Elementos Cognitivos em comparação aos indivíduos 

da Geração Z, sendo esta diferença significativa (valor-p = 0,002). 
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TABELA 8: Medidas descritivas dos indicadores entre as gerações, Brasil, novembro 
a dezembro de 2017. 

 

INDICADORES 

 

TOTAL 

 

BABY BOOMERS 

 

GERAÇÃO Z  

VALOR-P  

MÉDIA 

 

D.P. 

 

I.C. - 95%² 

 

MÉDIA 

 

D.P. 

 

I.C. - 95%² 

 

MÉDIA 

 

D.P. 

 

I.C. - 95%² 

 

ELEMENTOS COGNITIVOS 

 

0,410 

 

0,32 

 

(0,38; 0,45) 

 

0,473 

 

0,30 

 

(0,42; 0,53) 

 

0,371 

 

0,33 

 

(0,33; 0,41) 

 

0,002 

ELEMENTOS AFETIVOS 0,228 0,33 (0,19; 0,26) 0,161 0,33 (0,11; 0,21) 0,270 0,33 (0,23; 0,32) <0,001 

ELEMENTOS CONATIVOS -0,301 0,35 (-0,33; -0,26) -0,313 0,32 (-0,37; -0,26) -0,293 0,36 (-0,34; -0,25) 0,313 

DIMENSÃO APARECER -0,493 0,36 (-0,53; -0,46) -0,496 0,36 (-0,56; -0,44) -0,491 0,36 (-0,54; -0,44) 0,710 

DIMENSÃO SER 0,043 0,43 (0,00; 0,09) -0,021 0,45 (-0,10; 0,05) 0,082 0,41 (0,03; 0,14) 0,015 

DIMENSÃO PARECER 0,263 0,41 (0,22; 0,30) 0,269 0,42 (0,20; 0,34) 0,259 0,39 (0,20; 0,31) 0,556 

DIMENSÃO IDEALIZAR -0,324 0,43 (-0,37; -0,28) -0,327 0,43 (-0,40; -0,26) -0,323 0,42 (-0,38; -0,27) 0,857 

DIMENSÃO INOVAR -0,233 0,44 (-0,28; -0,19) -0,194 0,46 (-0,27; -0,12) -0,258 0,44 (-0,32; -0,20) 0,160 

 

ATITUDES EM RELAÇÃO 
AO CONSUMO DE MODA 
 

 

-0,186 

 

0,304 

 

(-0,22; -0,16) 

 

-0,19 

 

0,326 

 

(-0,24; -0,14) 

 

-0,183 

 

0,291 

 

(-0,22; -0,14) 

 

0,806 

 

¹ Teste de Mann-Whitney 

FONTE: Dados estatísticos. 

 

4.7 Modelagem de Equações Estruturais 

 

Com a finalidade de identificar se os elementos Cognitivos, Afetivos e 

Conativos, que formam a Atitude sobre o jeanswear exercem influência sobre a 

Atitude dos consumidores em relação ao consumo de moda nas gerações, utilizou-se 

o modelo de Equações Estruturais com a abordagem PLS em cada geração. 

Para comparar o modelo de Equações Estruturais entre as gerações, foram 

realizadas comparações multigrupo. Segundo HAIR et al. (2009), uma análise 

multigrupo permitirá avaliar se o modelo teórico se apresenta ou não de forma estável 

entre os grupos. Para os testes formais de comparação dos pesos e coeficientes 

estruturais entre os grupos geracionais, foi aplicado o teste t, com o desvio padrão 

agrupado dos pesos ou coeficientes dentro dos modelos testados (KEIL et al., 2000).  

O processo de modelagem de Equações Estruturais envolve a construção de 

um Modelo de Mensuração e de um Modelo Estrutural. O primeiro define a forma 
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como os constructos hipotéticos ou variáveis latentes são operacionalizados pelas 

variáveis observadas ou manifestas, enquanto que o segundo modelo define as 

relações causais ou de associação entre as variáveis latentes. 

Na Tabela 9 são apresentadas as cargas fatoriais, os pesos e os intervalos 

de confiança dos pesos do Modelo de Mensuração (Outer Model), divididos entre as 

gerações. Todos os itens apresentaram cargas fatoriais acima de 0,50, com exceção 

dos itens AFE5 para os Baby boomers e COG8 para a Geração Z, porém foram muito 

próximos de 0,50, e não prejudicaram a validação dos itens presentes na Tabela 10. 

Pela análise multigrupo, nota-se que não há diferença significativa dos pesos entre as 

gerações, por essa razão a forma de entendimento das assertivas foi a mesma entre 

as gerações. 

 

TABELA 9: Modelo de mensuração para Modelo teórico para as duas gerações, 
Brasil, novembro a dezembro de 2017. 

 

CONSTRUCTO 
ITEM 

 

BABY BOOMERS 

 

GERAÇÃO Z  

VALOR-P³  

C.F.¹ 

 

PESO 

 

I.C - 95%² 

 

C.F.¹ 

 

PESO 

 

I.C - 95%² 

ELEMENTOS COGNITIVOS 

 

COG1 

 

0,66 

 

0,16 

 

(-0,19; 0,39) 

 

0,82 

 

0,47 

 

(0,34; 0,69) 

 

0,055 

COG3 0,78 0,26 (-0,09; 0,43) 0,56 0,11 (-0,09; 0,24) 0,322 

COG4 0,83 0,37 (-0,02; 0,66) 0,72 0,29 (0,16; 0,40) 0,541 

COG5 0,71 0,19 (-0,19; 0,45) 0,57 0,16 (-0,03; 0,28) 0,857 

COG6 0,58 0,19 (-0,15; 0,42) 0,61 0,28 (0,11; 0,43) 0,532 

COG8 0,65 0,22 (-0,14; 0,50) 0,48 0,18 (-0,01; 0,33) 0,811 

 

ELEMENTOS AFETIVOS 

 

AFE4 

 

0,70 

 

0,43 

 

(0,33; 0,58) 

 

0,54 

 

0,28 

 

(0,17; 0,37) 

 

0,057 

AFE5 0,40 0,13 (-0,04; 0,26) 0,59 0,25 (0,12; 0,34) 0,202 

AFE6 0,66 0,26 (0,16; 0,35) 0,64 0,29 (0,18; 0,37) 0,730 

AFE7 0,72 0,32 (0,22; 0,40) 0,68 0,40 (0,29; 0,50) 0,315 

AFE10 0,71 0,35 (0,24; 0,46) 0,63 0,40 (0,29; 0,53) 0,569 

ELEMENTOS CONATIVOS 

 

CON2 

 

0,70 

 

0,35 

 

(0,25; 0,50) 

 

0,67 

 

0,51 

 

(0,34; 0,75) 

 

0,282 

CON3 0,73 0,28 (0,17; 0,36) 0,54 0,23 (0,04; 0,36) 0,686 

CON4 0,73 0,32 (0,21; 0,43) 0,69 0,28 (0,16; 0,37) 0,688 
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CON5 0,60 0,30 (0,17; 0,45) 0,70 0,31 (0,19; 0,41) 0,883 

CON6 0,52 0,28 (0,16; 0,40) 0,55 0,22 (0,03; 0,35) 0,615 

ATITUDES EM RELAÇÃO 
AO CONSUMO DE MODA 

 

APA 

 

0,74 

 

0,25 

 

(0,17; 0,35) 

 

0,77 

 

0,27 

 

(0,21; 0,33) 

 

0,587 

SER 0,80 0,31 (0,26; 0,40) 0,71 0,33 (0,27; 0,41) 0,669 

PAR 0,58 0,29 (0,11; 0,40) 0,58 0,28 (0,19; 0,37) 0,894 

IDE 0,81 0,25 (0,19; 0,29) 0,72 0,24 (0,18; 0,29) 0,820 

INO 0,79 0,26 (0,21; 0,31) 0,74 0,30 (0,25; 0,36) 0,287 

 

¹ Carga Fatorial; ² Intervalo bootstrap; ³ Teste T Modificado 

FONTE: Dados estatísticos. 

 

A Tabela 10 mostra os resultados das análises da validade convergente, 

validade discriminante, confiabilidade e dimensionalidade dos construtos do Modelo 

de Mensuração divididos entre as gerações. Todos os constructos atingiram os níveis 

exigidos de confiabilidade, dado que os índices de confiabilidade A.C. e C.C. foram 

superiores à 0,60. Pelo critério de Retas Paralelas, todos os constructos foram 

unidimensionais (Dim=1) e os valores das AVEs foram superiores a 0,40 em todos os 

constructos, deixando em evidência a validação convergente deles, com exceção 

apenas para os Elementos Afetivos na Geração Z (38,1%). De acordo com o critério 

de Fornell e Larcker (1981), houve validação discriminante dos constructos, pois as 

variâncias compartilhadas máximas foram menores que as respectivas AVEs. 

 

TABELA 10: Validação do modelo de mensuração para o Modelo teórico entre as 
duas gerações, Brasil, novembro a dezembro de 2017. 

CONSTRUCTOS 

 

BABY BOOMERS 

 

GERAÇÃO Z 

 

ITENS 

 

AC¹ 

 

CC² 

 

DIM³ 

 

AVE4 

 

VCM5 

 

ITENS 

 

AC¹ 

 

CC² 

 

DIM³ 

 

AVE4 

 

VCM5 

 

ELEMENTOS COGNITIVOS 

 

6 

 

0,80 

 

0,86 

 

1 

 

49,6% 

 

5,0% 

 

6 

 

0,71 

 

0,81 

 

1 

 

40,3% 

 

21,0% 

ELEMENTOS AFETIVOS 5 0,66 0,79 1 41,7% 38,0% 5 0,60 0,76 1 38,1% 32,0% 

ELEMENTOS CONATIVOS 5 0,67 0,79 1 43,5% 29,0% 5 0,65 0,78 1 40,0% 20,0% 
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ATITUDES EM RELAÇÃO 
AO CONSUMO DE MODA 

 

5 0,80 0,87 1 56,3% 38,0% 5 0,75 0,83 1 49,8% 32,0% 

 

¹ Alfa de Cronbach, ² Confiabilidade Composta, ³ Dimensionalidade, 4 Variância 
Extraída; 5 Variância Compartilha Máxima. 

FONTE: Dados estatísticos. 

 

A Tabela 11 apresenta os resultados do Modelo Estrutural para o modelo 

teórico das duas gerações. Assim, pode-se inferir que para as duas gerações 

analisadas (Geração Z e Baby boomers), houve uma influência significativa (valor-p < 

0,001) e positiva (β = 0,457 e β = 0,457 respectivamente) dos Elementos Afetivos 

sobre as Atitudes em relação ao consumo de Moda. Isso significa dizer que, quanto 

maior a noção dos Elementos Afetivos, maior será a sua Atitude em relação ao 

consumo de moda. Não houve diferença significativa entre a forma como as gerações 

percebem a relação dos Elementos Afetivos com as Atitudes em relação ao consumo 

de moda (valor-p = 0,996). 

Quanto aos Elementos Conativos, para as duas gerações analisadas 

(Geração Z e Baby boomers), houve uma influência significativa (valor-p < 0,001) e 

positiva (β = 0,305 e β = 0,335 respectivamente) desses elementos sobre as Atitudes 

em relação ao consumo de moda, ou seja, quanto maior a noção dos Elementos 

Conativos, maior será a sua Atitude em relação ao consumo de moda. Não houve 

diferença significativa entre a forma como as gerações percebem a relação dos 

Elementos Conativos com as Atitudes em relação ao consumo de moda (valor-p = 

0,735). 

No que diz respeito aos Elementos Cognitivos, para as duas gerações 

analisadas (Geração Z e Baby boomers), não houve uma influência significativa (valor-

p > 0,05) e positiva (β = 0,049 e β = 0,057 respectivamente) de tais elementos sobre 

as Atitudes em relação ao consumo de moda, assim como não houve diferença 

significativa entre a forma como as gerações percebem a relação dos Elementos 

Cognitivos com as Atitudes em relação ao consumo de moda (valor-p = 0,931). 

Cabe destacar também que o modelo apresentou um GoF (Medida de 

qualidade de ajuste do Modelo Estrutural) de 41,59% para a Geração Z e de 47,50% 

para geração Baby boomers. 
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TABELA 11: Modelo Estrutural para Modelo teórico das duas gerações, Brasil, 
novembro a dezembro de 2017. 

 

ENDÓGENA 

 

EXÓGENA 

 

BABY BOOMERS (BB) 

 

GERAÇÃO Z (GZ) COMPA- 
RAÇÃO 

DOS 
Β'S 

(VALOR-P) 

 

Β 
E.P 
(Β)¹ 

 

VALOR-
P 

 

R² 

 

Β 
E.P 
(Β)¹ 

 

VALOR
-P 

 

R² 

 

ATITUDES 
EM 

RELAÇÃO 
AO 

CONSUMO 
DE MODA 

[ 

ELEMENTOS 
COGNITIVOS 

 

0,057 

 

0,063 

 

0,372 

47, 
10% 

 

0,049 

 

0,058 

 

0,403 

41, 
24% 

 

0,931 

 

ELEMENTOS 
AFETIVOS 

 

0,457 

 

0,069 

 

0,000 

 

0,457 

 

0,059 

 

0,000 

 

0,996 

 

ELEMENTOS 
CONATIVOS 

 

0,335 

 

0,068 

 

0,000 

 

0,305 

 

0,054 

 

0,000 

 

0,735 

 

 

¹ Erro Padrão; GoF = 47,50% e 41,59% 

FONTE: Dados estatísticos. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

No presente capítulo foram analisados e discutidos os resultados expostos 

pelo capítulo anterior, a fim de se verificar o alcance dos objetivos propostos 

inicialmente neste trabalho. 

 

5.1  Caracterização sociodemográfica 

 

Para esta pesquisa, ficou definido como os indivíduos da Geração Z aqueles 

que tivessem nascido de 1995 até 2012. De acordo com Eisenstein (2005), os termos 

“adolescentes”, “jovens” e “jovens adultos” são utilizados para designar indivíduos que 

possuem de 10 a 24 anos, integrando nessa faixa os limites de idade estabelecidos 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização das Nações Unidas 

(ONU) e o Ministério de Saúde do Brasil. 

Para Tostes e Sanches (2016), a busca por uma identidade é mais acentuada 

justamente durante o período da adolescência e é nessa fase que o modo como o 

indivíduo se veste representa uma condição importante, indicando, entre outros 

fatores, o grupo social que o adolescente ou o jovem almeja pertencer, assim como a 

imagem que deseja expressar socialmente. Nesse contexto, a moda evidencia de 

maneira ímpar a construção da identidade social e o fenômeno do comportamento 

humano, pois, como afirmam Miranda, Garcia e Leão (2003, p. 39), a moda é “símbolo 

na sua própria essência, (...), visando a comunicação entre os integrantes de 

sociedades, onde tudo comunica e onde o vestuário é comunicação”. 

Além disso, esta pesquisa foi realizada em formato online, através de um 

questionário disponibilizado na internet. Os jovens da Geração Z nasceram em um 

mundo digital (CERETTA; FROEMMING, 2011; JAIN; VATSA; JAGANI, 2014; 

KOPANIČOVÁ e KLEPOCHOVÁ, 2016; ROBERTS, 2016), são mais familiarizados e 

ágeis com as novas tecnologias, por isso o maior número de participantes da pesquisa 

sendo da Geração Z parece justificado e até esperado. 

Conforme exposto, houve maior presença do gênero feminino em ambas as 

gerações. Estudos anteriores demostraram que as mulheres são mais envolvidas com 

moda (TIGERT; KING; RING, 1980; O’CASS, 2000; O’CASS, 2004) e estão mais à 
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frente quando se fala em fashion leaders ou líderes de moda (KWON; WORKMAN, 

1996; QUIGLEY; NOTARANTONIO, 2009; CHO; WORKMAN, 2011). Rajput et al. 

(2012) afirmam que o aumento da renda e a presença na força de trabalho fez com 

que as mulheres emergissem como o consumidor mais importante no mercado. Para 

Thompson e Haytko (1997), a moda criou uma importância na aparência para a 

construção social do comportamento feminino, por isso as mulheres sofrem mais 

influência que os homens. 

 

5.2  Participação em pesquisas de moda e de jeanswear 

 

No que diz respeito à participação prévia dos respondentes em alguma 

pesquisa relacionada à moda e ao segmento jeanswear, 40% dos indivíduos da 

Geração Z e apenas 19,6% dos Baby boomers responderam positivamente quanto ao 

primeiro questionamento e, quanto ao segundo, 95,7% da Geração Z e 96,5% dos 

Baby boomers responderam de forma negativa. 

De acordo com dados de 2017 da Abit (Associação Brasileira da Indústria 

Têxtil e de Confecção), o Brasil produziu no setor têxtil uma média 1,7 milhão de 

toneladas, obteve um faturamento de US$ 45 bilhões de dólares, tanto no setor Têxtil 

como no de Confecção, movimentou um total de 6,71 bilhões de peças no varejo de 

vestuário, foi o segundo maior empregador na indústria de transformação (perdeu 

apenas para os setores de alimentos e bebidas) e é um dos maiores produtores têxteis 

mundial. 

Com relação ao segmento de jeanswear no País, este ocupa a posição de o 

quinto maior produtor têxtil do mundo, sendo o segundo maior produtor de tecido 

denim e o terceiro maior país consumidor de peças jeans no mundo (ABIT, 2017). A 

importância do jeans, segundo Regan (2015), não é simplesmente uma questão de 

números e valores de mercado, pois o autor afirma que ele é um item valioso para os 

consumidores em razão de sua praticidade e aceitabilidade em inúmeras ocasiões 

sociais, indo da igreja até mesmo a eventos como uma cerimônia de casamento. 

Uma pesquisa realizada entre jovens coreanos e jovens norte-americanos, 

comparando as percepções de significado do jeans (ibidem), indicou que a segunda 

resposta mais comum obtida entre os respondentes foi que o jeans é versátil e 
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combina com tudo. Por ser amplamente utilizado por pessoas de todas as classes, 

idades e gêneros, Woodward (2007) mostrou que o jeans geralmente atua como uma 

roupa padrão, pois combina com novos e diferentes itens do guarda-roupa feminino e 

ajuda na decisão em momentos de “pânico” no ato de vestir. 

Por sua vez, a pesquisa de marketing auxilia na análise e compreensão do 

mercado, colaborando com a solução de questões relevantes para o mundo 

empresarial (PINHEIRO et al., 2011), mas, apesar de sua importância, várias 

empresas, principalmente as pequenas, ainda tem a visão de que a pesquisa é algo 

extenso, complexo e dispendioso (ANDREASEN, 1983). 

Além da pesquisa de mercado, a moda carece também de pesquisas 

científicas, pois a produção acadêmica existente ainda é concebida de forma 

pulverizada, sendo a maior parte proveniente de pesquisadores de outras áreas, vez 

que o ensino superior de moda é muito recente no Brasil, datando de 1987 (BONADIO, 

2010) e somente em 2002 passou a ser considerada sua grade curricular de Design 

pelo Ministério da Educação (SOUSA; NEIRA; BASTIAN, 2010). 

De acordo com Pires (2007, p. 67), “a demanda do mercado foi fator 

determinante no estabelecimento dos cursos universitários de design de moda no 

Brasil”. Anterior ao aparecimento de cursos, leigos e autodidatas exerciam a função 

do designer de moda, pois o entendimento que se tinha era de que, para a prática 

dessa atividade, apenas apresentar algum tipo de talento, habilidade artística ou 

refinamento seria o suficiente, e, para aqueles que desejassem estudar ou se 

aperfeiçoar na área, era preciso freqüentar cursos no exterior. 

Apesar de posteriormente ter havido um surgimento de maior número de 

cursos superiores em Moda e uma maior presença em egressos procedentes desses 

cursos, tanto atuantes em confecções como no setor têxtil, existe ainda falta de 

conhecimento interdisciplinar quanto ao gerenciamento e ao planejamento 

estratégico, o que demonstra ser um motivo pela escassez de pesquisa dentro das 

empresas. Pires (2004, p. 2) corrobora nesse sentido quando afirma que “Uma 

empresa que produz artigos do vestuário com conteúdo de moda deve ter uma cultura 

tanto de gestão quanto de projeto de produto e coleção”. 
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5.3  Frequência de compra de peças jeans 

 

Quanto à frequência de compra de peças jeans, ambas as gerações 

consomem peças jeans eventualmente (73,2%). Holmlund, Hagman e Polsa (2011), 

em pesquisa sobre como as mulheres maduras (entre 50 a 63 anos) compram roupas 

na Finlândia, esta indicou que a maioria das participantes compra roupas de seis a 

oito vezes por ano, a cada início de temporada, pois a compra de roupas serve para 

atender a uma necessidade específica, como, por exemplo, substituir uma peça já 

desgastada. De maneira contrária a esses resultados, em pesquisa sobre os hábitos 

de consumo da Geração Z, Ceretta e Froemming (2011) constataram que essa 

geração se intitula “consumista” e gasta muito dinheiro em compras diárias, 

relacionadas à moda e à vaidade. 

 

5.4  Quantidade de peças jeans dos consumidores 

 

A Geração Z é detentora de maior número de peças jeans. A pesquisa de 

Delong et al. (1998) demonstra que os jovens americanos entrevistados do sexo 

masculino, afirmam vestir jeans em quase 80% do tempo e consideram ser uma forma 

aceitável de vestimenta para a maioria de suas atividades. 

O’Cass (2000) avaliou diferentes modos de envolvimento com roupas de 

moda (produto, decisão de compra, publicidade e consumo), e comprovou que os 

consumidores são envolvidos de forma diferenciada. Os resultados sugeriram 

diferenças de gênero e idade quanto ao envolvimento da roupa de moda, indicando 

que as mulheres apresentaram níveis mais altos de envolvimento em roupas de moda 

(nos quatro tipos de envolvimento) e a idade (que ele agrupou em quatro faixas, de 

18 a 24 anos, de 25 a 34 anos, de 35 a 44 anos e de 45 anos em diante), tem um 

efeito inverso, pois, à medida que se vai envelhecendo, o envolvimento diminui em 

todas as quatro formas avaliadas pelo autor. 

No entanto, 38,5% dos Baby boomers afirmou, na presente pesquisa, possuir 

de 5 a 7 peças jeans, o que pode ser considerado um número razoável, já que, apesar 

do envelhecimento populacional, existe ainda uma falta de atenção do mercado às 

pessoas da terceira idade (NAM et al., 2007; MENEGUCCI; SANTOS FILHO, 2010), 



 

79 
 

então a falta de opções em produtos destinados a essa geração também pode ser um 

dos motivos pela menor quantidade de peças jeans que os Baby boomers possuem. 

Na criação de produtos de vestuário, é preciso considerar o processo de 

design no sentido de melhorar o bem-estar e as condições de desempenho das 

atividades do usuário em relação ao uso de objetos (MARTINS, 2009). Uma pesquisa 

de Theisen, Moura e Folle (2015), sobre antropometria, ergonomia e usabilidade no 

uso da calça jeans, os autores descobriram que, para os pesquisados, a influência da 

modelagem e a questão do  conforto da peça  é o fator de  maior  relevância  na  

definição  de  compra. Também nesse sentido, em entrevista ao The Business of 

Fashion (2017), portal global de notícias e análises do universo da moda, Jennifer 

Sey, diretora executiva de marketing da marca Levi Strauss & Co, fala que houve 

mudanças nas preferências dos consumidores e o conforto tornou-se uma 

característica muito mais importante do que era no passado, quando as mulheres 

geralmente usavam o jeans mais apertado, diferentemente da preferência atual.  

O envelhecimento é um processo natural da vida, que apresenta uma série 

de transformações físicas, sociais e cognitivas nos seres humanos (VIANNA; 

QUARESMA, 2015). No entanto, existe um descompasso entre o mercado e os 

ajustes necessários à adaptação das transformações ocorridas nessas mudanças 

relacionadas à idade e ao corpo dos idosos, pois, segundo Menegucci e Santos Filho 

(2010), a criação de produtos de moda ergonômicos para a população idosa é quase 

inexistente, seja pela falta de interesse ou até mesmo de conhecimento que as 

empresas possuem sobre esse público. 

 

5.5  Enfoque dos elementos formadores da Atitude sobre o jeanswear 

 

A partir da análise dos resultados, pôde-se constatar que, nos Baby boomers, 

os Elementos Cognitivos se manifestam com maior expressividade do que para a 

Geração Z; de maneira inversa, os Elementos Afetivos se manifestam com maior 

intensidade do que para os Baby boomers. 

Segundo Wu e Wang (2011), o elemento cognitivo advém do conhecimento 

acerca de um produto, sendo formado após a experiência ou a informação que foi 

obtida através de determinada fonte por parte do consumidor. O grau de 
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conhecimento dos Baby boomers nas avaliações das peças jeans provavelmente 

passa pelo processo cognitivo, indicado por Coley e Burgess (2003), onde envolve o 

pensar, o entender e o interpretar, e tal processo pode inclusive ser resultado de 

informações sobre compras anteriores (comparações), orientações e recomendações 

de grupos de referência ou até mesmo da publicidade (ibidem). 

No que se refere ao Elemento Afetivo, este corresponde à conduta afetiva do 

consumidor acerca de um produto, que constitui na sua avaliação direta ou geral a 

respeito desse produto (WU; WANG, 2011). Lantos (2011) demonstra que os 

consumidores jovens pensam “Como isso me faz sentir?”, em uma decisão de compra 

e sugere que no desenvolvimento de produtos é preciso que estes proporcionem 

experiências emocionais positivas, onde as empresas devem fazer uso inclusive do 

marketing sensorial para isso. 

Para Zajoc (1980), a reação afetiva é primária, ela se manifesta na tomada de 

decisões e memória e todos expressam emoções, independentemente de suas 

habilidades cognitivas ou até mesmo da linguagem. Ele indica também que os 

sentimentos são subjetivos, pois eles nunca são "certos" ou "errados", apesar de 

sempre parecerem certos para a própria pessoa. Além disso, esse autor fala que a 

análise afetiva tem implicações no self e a Geração Z, segundo Ceretta e Froemming 

(2011), além de adorar consumir, vivenciar experiências e fazer compras, também 

está em uma busca do prazer, do status perante os amigos e da autoafirmação. 

O Elemento Conativo refere-se à tendência de uma conduta ou 

comportamento individual com relação a um produto (WU; WANG, 2011) e quanto a 

esse elemento, não houve diferença significativa entre as gerações, manifestando-se 

de maneira menos expressiva do que os outros elementos para ambas as gerações. 

 

5.6  Influência dos elementos cognitivos, afetivos e conativos na Atitude 

em relação ao consumo de moda 

 

Para ambas as gerações, os resultados indicaram que houve uma influência 

significativa e positiva dos Elementos Afetivos e dos Conativos com esse constructo 

de segunda ordem, as Atitudes em relação ao consumo de moda. No entanto, não 
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houve uma influência significativa e positiva dos Elementos Cognitivos com as 

Atitudes em relação ao consumo de moda. 

Lin e Xia (2012), em seu estudo sobre a idade cognitiva – aquela em que o 

indivíduo se percebe –, e o consumo de moda, descobriram que as atitudes com 

relação à moda influenciam a idade cognitiva e esta afeta o comportamento de moda. 

Por esse motivo, uma pessoa com grande interesse por moda e vestindo jeans, que 

é um símbolo visual associado à juventude até os dias atuais, pensa ser mais jovem 

do que na verdade é a sua idade cronológica. 

O estudo feito por Miranda, Marchetti e Prado (1999), também utilizado por 

Miranda, Garcia e Leão (2003), sobre comportamento de consumo em vestuário de 

moda feminino, identificou cinco dimensões de Atitude quanto ao consumo de moda, 

a saber: Aparecer, Ser, Parecer, Idealizar e Inovar. Segundo as autoras, o consumidor 

de moda tem preferência por produtos adequados à própria imagem, de maneira que 

o aspecto simbólico deles fortaleça a maneira que esse consumidor pensa sobre si 

mesmo. Assim sendo, os resultados desta pesquisa, que apontam para uma maior 

influência dos elementos Afetivos e Conativos, estão de acordo. 

Na Dimensão Aparecer, que, segundo as autoras, o objetivo do consumo de 

moda é chamar atenção e se sobressair, os indivíduos da Geração Z tenderam a 

discordar em todos os itens, mas tenderam em média a discordar mais do que os 

Baby boomers da assertiva que fala da escolha de peças jeans pensando em competir 

com outras pessoas, muito provavelmente porque esta última geração ainda tem em 

mente a questão da competição associada ao trabalho e a Geração Z é caracterizada 

como uma geração que aprecia os relacionamentos e a colaboração (CERETTA; 

FROEMMING, 2011). 

Na Dimensão Ser, que diz respeito sobre a maneira de ser, fazer parte de um 

grupo social, mas levando em conta aspectos internos, os indivíduos da Geração Z 

concordaram mais do que os Baby boomers com a assertiva sobre se sentir seguro. 

Outra influência importante sobre o comportamento do consumidor é a formação e o 

sentimento de pertencimento a grupos e os jovens consumidores sofrem bastante 

influências sociais, incluindo publicidade, celebridades, família e seus pares 

(CERETTA; FROEMMING, 2011; HOGG; BRUCE; HILL, 1998; CASSIDY; 

SCHIJNDEL, 2011; JAIN; VATSA; JAGANI, 2014). 
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Na Dimensão Parecer, que está ligada à vaidade quando se fala em consumo 

de moda, houve uma tendência a concordar com as duas assertivas dessa dimensão, 

sem diferença significativa entre as gerações. De acordo com Cidreira (2005, p. 43), 

“A moda instiga o prazer de ver e ser visto, de exibir-se ao olhar do Outro e do Mundo”. 

Strehlau, Claro e Laban Neto (2015) esclarecem que a vaidade no Brasil não 

apresenta o caráter pejorativo que geralmente é associado ao termo, mas sim um 

sentido positivo. Teixeira (2001) fala que existe uma relação muito forte entre beleza 

e juventude e que a vaidade não é considerada como luxo no Brasil, mas sim como 

uma necessidade. Em pesquisa com consumidoras da terceira idade, Barcelos, 

Esteves e Slongo (2016) buscaram identificar como essas mulheres consomem a 

moda no âmbito do vestuário e muitas das entrevistadas se autoproclamaram 

vaidosas e afirmaram gostar bastante de elogios recebidos por estarem bem vestidas. 

Nas Dimensões Idealizar e Inovar, houve uma tendência a discordar das 

assertivas pertencentes a essas dimensões, também sem diferença significativa entre 

as gerações Z e Baby boomers. Elas se referem, respectivamente, à imagem ideal, 

traduzindo o desejo das pessoas transmitirem a imagem do que são e também do que 

gostariam de ser, e ao desejo de se mostrarem atuais, informados e percebidos como 

fashion ou “por dentro da moda”. 

Feghali e Dwyer (2004) indicam que na Geração Z existe um paradoxo 

relacionado à necessidade da integração com pessoas da mesma idade e da busca 

por novidades e tendências, ao mesmo tempo que procuram a criação de um estilo 

próprio e a manutenção de sua individualidade. Campbell (2006) fala que, na 

modernidade, a prática do consumo se manifesta através do “gosto”, ajudando a 

definir o sujeito, por isso a questão de que “gosto não se discute”, assim como 

indicando a sua singularidade e individualidade. Ceretta e Froemming (2011), em 

pesquisa sobre os hábitos de consumo da Geração Z, afirmaram que 90,5% dos 

jovens brasileiros entrevistados, ao comprar um produto, não se preocupam com a 

opinião dos outros e optam por artigos que sejam adequados ao seu estilo próprio. 
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6. CONCLUSÃO 
 

A presente pesquisa buscou avaliar as diferenças das atitudes dos 

consumidores da Geração Z, em relação aos Baby boomers, no que se refere ao 

jeanswear. Sendo a Atitude formada pelos Elementos Cognitivos, Afetivos e 

Conativos e expressa por uma conjuntura avaliativa, os resultados apontam para a 

justificada – e até esperada – incompatibilidade de opiniões, convicções, contexto e 

realidade entre as gerações aqui analisadas quanto ao jeanswear. 

Com relação ao primeiro objetivo que a presente pesquisa se propôs a 

responder, acerca da caracterização dos perfis sociodemográficos dos consumidores 

de jeanswear da Geração Z e dos Baby boomers, foram evidenciados o gênero, a 

escolaridade, a ocupação, a renda familiar, a prática religiosa, o estado civil e a 

procedência de cada um desses grupos geracionais. 

A maioria dos participantes da pesquisa foram da Geração Z e, em ambos os 

grupos analisados, a maior parte desses respondentes foram mulheres. Tanto as 

mulheres como os jovens recebem mais atenção do mercado de moda; para estes 

últimos, a maior parte dos participantes da pesquisa foram universitários, também 

maior foco do mercado, pois nessa fase já influenciam nas compras familiares e se 

inserem no mercado de trabalho, recebendo algum tipo de renda. 

No tocante ao segundo objetivo, sobre a participação prévia dos respondentes 

em alguma pesquisa relacionada à moda e ao segmento jeanswear, observou-se que 

a maioria nunca participou de pesquisa relacionada à moda, tampouco de jeanswear, 

sendo esta última ainda mais crítica, principalmente em se tratando de um país como 

o Brasil, que apresenta números elevados de produção e de consumo não somente 

de vestuário em geral, mas também de peças jeans. 

O interesse da pesquisadora, provocado a partir de sua experiência 

profissional, quando percebeu a ausência de pesquisas feitas aos consumidores de 

jeanswear nas empresas de moda, foi confirmado a partir desses resultados. As 

pesquisas de mercado e as pesquisas acadêmicas na Moda ainda são realizadas em 

quantidade reduzida, especialmente quando comparadas a outras áreas do 

conhecimento. É preciso haver mais interesse por parte dos empresários e também 

por parte dos estudiosos e pesquisadores nesse sentido, contribuindo para uma maior 
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eficiência e segurança nos investimentos dentro das empresas, aproximando a teoria 

e a prática, assim como para a expansão do conhecimento científico nesse campo. 

Quanto ao terceiro objetivo, que verificou a frequência de compra de peças 

jeans pelos consumidores da Geração Z e Baby boomers, ambas as gerações 

consomem peças jeans eventualmente, o que também era esperado, especialmente 

porque, em épocas de crise econômica, ocorrem mudanças nos hábitos de consumo 

e menor poder de compra por parte da população (CNI, 2016). 

No que diz respeito ao quarto objetivo, sobre identificar a quantidade de peças 

jeans que os consumidores das gerações analisadas possuem, verificou-se que a 

Geração Z é a que possui a maior quantidade de peças jeans. O culto à juventude 

ainda é uma concepção bastante presente na realidade do mercado e talvez essa seja 

uma das razões por existir pouca oferta de peças para os Baby boomers, o que 

acarreta baixo consumo e consequentemente menos peças em relação à Geração Z. 

Com relação ao quinto objetivo, para identificar qual dos elementos que 

formam a Atitude sobre o jeanswear (cognitivos, afetivos e conativos) mais se 

manifesta nos consumidores da Geração Z e nos Baby boomers, para este, os 

Elementos Cognitivos se manifestaram de maneira mais intensa quanto ao jeanswear, 

provavelmente por uma reflexão maior desse grupo nas tomadas de decisões, sua 

capacidade de discernir e de considerar todas as informações, sejam elas da 

memória, das experiências vividas, da associação, da aprendizagem etc; já para 

aquela, os Elementos Afetivos se manifestam com maior intensidade do que para os 

Baby boomers e tal fato encontra amparo na literatura, quando indica que os jovens 

consumidores não se preocupam apenas com os aspectos funcionais das roupas, 

mas também com o efeito emocional, pois eles não possuem os conhecimentos, as 

competências e as habilidades cognitivas pertinentes durante a fase de avaliação do 

produto nessas tomadas de decisões (KLERK; TSELEPIS, 2007). 

Por fim, o sexto e último objetivo desta pesquisa era identificar de que maneira 

os elementos cognitivos, afetivos e conativos, que formam a Atitude sobre o 

jeanswear, influenciam na Atitude em relação ao consumo de moda entre as gerações 

Z e Baby boomers. Para ambas as gerações, os resultados indicaram que houve uma 

influência significativa e positiva dos Elementos Afetivos e dos Conativos com esse 

constructo de segunda ordem, as Atitudes em relação ao consumo de moda. No 
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entanto, não houve uma influência significativa e positiva dos Elementos Cognitivos 

com as Atitudes em relação ao consumo de moda. 

Como as Atitudes em relação ao consumo de moda apresentam cinco 

dimensões (Aparecer, Ser, Parecer, Idealizar e Inovar), posto que essas dimensões 

se referem ao aspecto simbólico da moda, e sendo o elemento Afetivo correspondente 

à conduta afetiva do consumidor quanto a um produto e o Conativo quanto a um 

comportamento com relação a um produto, os resultados desta pesquisa estão em 

conformidade com as descobertas de pesquisas anteriores. 

A despeito da existência de características similares, cada geração possui 

também atributos específicos, estabelecendo formas distintas de relação com o 

contexto econômico e social e, apesar de conviverem entre si, nasceram e se 

desenvolveram em realidades diferentes umas das outras, e essas diferenças 

geracionais se refletem na roupa. Apesar de o jeans ser tido como um tipo de 

vestimenta clássico, considerado permanente e imutável, é um item de moda que 

também reflete o momento corrente, além de ser transformado por quem o consome 

e pela forma e maneira de quem o veste. 

Assim, a partir da consideração de outros estudos e trabalhos, e dos 

resultados obtidos através da survey aplicada, a presente pesquisa alcançou 

satisfatoriamente os objetivos previamente propostos. Acredita-se que a realização 

desta pesquisa pôde contribuir de modo favorável para a ampliação do conhecimento 

nas áreas de Marketing e de Moda, especificamente no segmento de jeanswear, bem 

como pôde constituir um referencial e direcionamento para nortear futuras pesquisas 

acadêmicas e decisões estratégicas nas empresas. 

 

6.1  Contribuições gerenciais 

 

As progressivas mudanças e novidades, próprias da dinâmica da moda, 

aliadas às transformações externas, de ordem econômica, tecnológica, ecológica e 

social revelam-se não somente como desafios, mas como oportunidades para esse 

campo de atuação, especialmente no segmento de jeanswear. 

Saber que os Baby boomers possuem menor quantidade de peças jeans em 

seu guarda-roupa e que os elementos Cognitivos se manifestam de modo mais 



 

86 
 

intenso quanto ao jeanswear para os indivíduos dessa geração, por exemplo, indica 

que os produtos “falam” com eles; as empresas devem, portanto, refinar a 

comunicação que as marcas tem com esse consumidor, observando questões como 

a qualidade do vestuário e também referentes a experiências pós-compra. 

Svendsen (2010) fala que as pessoas procuram se adaptar às roupas, 

quando, na verdade, deveria ser o contrário, já que são concebidas e usadas por elas 

próprias. Por isso, é interessante que as empresas atentem para o desenvolvimento 

de produtos, pois ainda existe uma falta no mercado de peças que se adequem da 

melhor maneira aos corpos das pessoas com idade mais avançada quanto às 

atribuições relacionadas ao conforto do vestuário, como o toque (sensação tátil), o 

caimento e ajustes ao corpo relativos à funcionalidade e aos aspectos ergonômicos 

(MENEGUCCI; SANTOS FILHO; 2010). 

Nesse sentido, as marcas de jeanswear podem fazer uso da tecnologia para 

melhor atender os Baby boomers, suprindo essa necessidade de adaptação do 

vestuário a partir de técnicas de escaneamento corporal (LOKER, ASHDOWN; 

SCHOENFELDER, 2005). Isso inclusive já foi utilizado pela marca Levi Strauss, em 

sua loja de São Francisco, na Califórnia, onde possibilitou aos clientes terem seu 

corpo escaneado para que fosse confeccionada uma calça jeans personalizada, de 

acordo com suas medidas (ISTOOK, 2008). 

Esse tipo de ação desperta o interesse do consumidor, principalmente dos 

mais jovens que, de acordo com os resultados desta pesquisa, tiveram os elementos 

Afetivos manifestados de forma mais intensa quanto ao jeanswear. Eles de fato são 

mais conectados aos efeitos emocionais causados pelas roupas (KLERK; TSELEPIS, 

2007) e desejam vivenciar experiências, como fazer uso de dispositivos tecnológicos 

diferenciados nos pontos de venda, visitar lojas interativas com ambiente agradável, 

navegar em websites diferenciados de suas marcas de roupas preferidas e 

acompanhar questões referentes à sustentabilidade (CERETTA; FROEMMING, 2011; 

CHANDRAWATI; LAU, 2016; VERMAAK; KLERK, 2017; SEOCK; NORTON, 2007; 

GAM, 2011). 

Ademais, a partir dessas e de outras informações que servem como subsídios 

mercadológicos, obtidas principalmente por meio de pesquisas com os consumidores, 
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fica possível a redução de riscos e a orientação dos profissionais para as estratégias 

de marketing dentro das empresas de moda. 

 

6.2  Limitações e recomendações de pesquisa 

 

O tamanho da amostra consistiu em um número limitado de participantes, 

pois, ainda que seja uma quantidade aceitável para esse tipo de pesquisa (373 

respondentes), foram analisadas duas gerações, por isso, a amostra não pode ser 

considerada representativa de uma população. 

Quando se fala de um lugar como o Brasil, não apenas o número de 

habitantes é grande, mas a sua diversidade cultural e a existência de vários polos de 

moda fazem com que seja recomendado o aprofundamento da pesquisa, 

concentrando os estudos por cada uma das regiões brasileiras. É possível também a 

sua ampliação e a realização desta pesquisa entre outros países (cross-country). 

Esse tipo de investigação é igualmente indicado para outras gerações, como 

a X e a Y, da mesma forma que para os perfis específicos de grupos consumidores 

de moda, como os líderes de opinião de moda e os seguidores de moda. 

Além disso, a presente pesquisa pode ser aperfeiçoada, tanto no que diz 

respeito à sua validade, uma vez que o mercado de consumo de moda é dinâmico e 

efêmero, como através da criação e validação de uma escala própria para medir as 

Atitudes dos consumidores sobre o jeanswear. 
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APÊNDICE A 

 

MENSAGEM PARA CONVITE DE PARTICIPAÇÃO DE PESQUISA 

(FACEBOOK, WHATSAPP E INSTAGRAM) 

 

 

 

 

Convido vocês para participarem da pesquisa da minha dissertação de mestrado em 
Comportamento do Consumidor da ESPM, intitulada "Atitudes dos consumidores 
sobre o jeanswear: diferenças entre os Baby boomers e a Geração Z". 
 
Se você tem até 22 anos de idade ou de 53 até 71 anos, poderá colaborar com a 
pesquisa. 
 
O tempo de resposta do questionário é rápido, menos de 10 minutos! 
 
Além disso, você poderá concorrer a um vale-compra da loja Zattini, um da Livraria 

Cultura e um da Submarino, no valor de R$100,00 cada!   
 
Obrigada!!! 
 
ACESSE O QUESTIONÁRIO AQUI: http://atitudesjeanswear.questionpro.com 

 

 

 

 

http://atitudesjeanswear.questionpro.com/
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APÊNDICE B 

 

MENSAGEM PARA CONVITE DE PARTICIPAÇÃO DE PESQUISA 

(E-MAIL) 

 

 

CARTA CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Meu nome é Onnara Custódio Gomes, sou mestranda do Programa de Pós- 

Graduação em Comportamento do Consumidor da ESPM. Estou desenvolvendo uma 

pesquisa intitulada “ATITUDES DOS CONSUMIDORES SOBRE O JEANSWEAR: 

DIFERENÇAS ENTRE OS BABY BOOMERS E A GERAÇÃO Z”, sob a orientação 

da Profa. Dra. Vivian Iara Strehlau. 

Solicitamos, por meio desta, a sua colaboração como participante da pesquisa. 

Se você tem até 22 anos de idade ou de 53 até 71 anos, poderá colaborar com a 

pesquisa. 

A sua participação é voluntária e as respostas são completamente 

confidenciais (haverá apenas o registro como um número estatístico a ser recebido 

na plataforma do questionário). 

Como retribuição a sua colaboração, você poderá concorrer a um vale-compra 

da loja Zattini, um da Livraria Cultura e um da Submarino no valor de R$100,00 cada. 

Acesse o questionário da pesquisa através deste link: 

http://atitudesjeanswear.questionpro.com 

Desde já agradecemos o seu valioso apoio, oportunidade em que me coloco à 

sua disposição para qualquer esclarecimento. 

 

Atenciosamente, 

 

Onnara Custódio Gomes. 
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APÊNDICE C 
 

QUESTIONÁRIO 
 
 
 
Olá! 
 
Esta pesquisa faz parte da minha dissertação de mestrado em Comportamento do 
Consumidor da ESPM, intitulada " Atitudes dos consumidores sobre o jeanswear: 
diferenças entre os Baby boomers e a Geração Z”. 
 
O tempo de resposta do questionário é rápido, menos de 10 minutos. 
 
Lembrando que a participação é voluntária e as respostas são completamente 
confidenciais (haverá apenas o registro como número estatístico, sem identificação 
do respondente). 
 
Agradeço desde já o seu tempo e apoio! 

  
 
Como retribuição a sua colaboração, você poderá concorrer a um vale-compra da loja Zattini, 
um da Livraria Cultura e um da Submarino, no valor de R$100,00 cada (é preciso completar 
toda a pesquisa). 
 
Para participar do sorteio, informe seu endereço de email e clique no botão "PRÓXIMA" para 
iniciar. 

 
 
Informe seu endereço de email: 
 
 
 
 
 

 
 
Você possui alguma peça jeans no guarda-roupa? 
 
[Considere aqui “peça jeans” como calça, short, bermuda, saia, camisa, jaqueta, macacão longo e 
macacão curto] 
 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 
 



 

111 
 

Quantas peças jeans você possui? 
 
[Considere aqui “peças jeans” como calças, shorts, bermudas, saias, camisas, jaquetas, macacões 
longos e macacões curtos] 
 

(    ) 1 peça 

(    ) De 2 a 4 peças 

(    ) De 5 a 7 peças 

(    ) De 8 a 10 peças 

(    ) A partir de 11 peças 

 
 

 
 
Com que frequência você compra peças jeans? 
 
[Considere aqui “peças jeans” como calças, shorts, bermudas, saias, camisas, jaquetas, macacões 
longos e macacões curtos] 
 

(    ) Constantemente (1 compra ou mais ao mês) 

(    ) Eventualmente (1 compra ou mais entre 2 a 6 meses) 

(    ) Raramente (não compra mais que 1 vez ao ano) 

(    ) Nunca comprei 

 
 

 
 
Gênero: 
 
(    ) Feminino 

(    ) Masculino 

 
 
 
Qual a sua idade? 
 
__________ 
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Qual é o seu nível de escolaridade? 
 
(    ) Ensino fundamental incompleto 

(    ) Ensino fundamental incompleto 

(    ) Ensino médio completo 

(    ) Ensino médio incompleto 

(    ) Ensino superior completo 

(    ) Ensino superior incompleto 

(    ) Pós-graduação completa 

(    ) Pós-graduação incompleta 

(    ) Outra 

 
 

 
 
Ocupação: 
 
(    ) Atualmente trabalho 

(    ) Aposentado 

(    ) Estudante 

(    ) Pensionista 

(    ) Desempregado 

(    ) Outra 

 
 
Renda familiar mensal: 
 
(    ) Até 1 salário mínimo (até R$938,00 reais) 

(    ) De 1 a 2 salários mínimos (entre R$938,00 e R$1.876,00 reais) 

(    ) De 2 a 4 salários mínimos (entre R$1.876,00 e R$3.752,00 reais) 

(    ) De 4 a 6 salários mínimos (entre R$3.752,00 e R$5.628,00 reais) 

(    ) De 6 a 8 salários mínimos (entre R$5.628,00 e R$7.504,00 reais) 

(    ) Mais de 8 salários mínimos (acima de R$7.504,00 reais) 
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Prática religiosa: 
 
(    ) Católica 

(    ) Evangélica 

(    ) Espírita 

(    ) Judaica 

(    ) Outra 

 
 
Estado civil: 
 
(    ) Solteiro (a) 

(    ) Casado (a) 

(    ) União estável 

(    ) Separado (a) 

(    ) Divorciado (a) 

(    ) Viúvo (a) 

 
 
Procedência: 
 
(    ) Acre 

(    ) Alagoas 

(    ) Amapá 

(    ) Amazonas 

(    ) Bahia 

(    ) Ceará 

(    ) Distrito Federal 

(    ) Espírito Santo 

(    ) Goiás 

(    ) Maranhão 

(    ) Mato Grosso 

(    ) Mato Grosso do Sul 

(    ) Minas Gerais 

(    ) Pará 

(    ) Paraíba 



 

114 
 

(    ) Paraná 

(    ) Pernambuco 

(    ) Piauí 

(    ) Rio de Janeiro 

(    ) Rio Grande do Norte 

(    ) Rio Grande do Sul 

(    ) Rondônia 

(    ) Roraima 

(    ) Santa Catarina 

(    ) São Paulo 

(    ) Sergipe 

(    ) Tocantins 

 
 

 
 
 
Já participou de alguma pesquisa relacionada à moda? 
 
(    ) Sim 

(    ) Não 

 
 
Já participou de alguma pesquisa relacionada ao segmento jeanswear? 
 
(    ) Sim 

(    ) Não 
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PARTE 1 - As afirmações abaixo pedem a sua opinião sobre alguns aspectos 
relacionados ao jeanswear. 
Assinale aquela que mais se aproxima ao seu grau de concordância com as 
declarações. 
 
 Considerar aqui “peças jeans” como calças, shorts, bermudas, saias, camisas, jaquetas, macacões 
longos e macacões curtos. 
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1. Peças jeans são muito importantes no 
guarda-roupa de qualquer pessoa. 
 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 

2. Peças jeans precisam acompanhar as 
últimas novidades de moda. 
 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 

3. Todo mundo gosta de peças jeans. 
 

 

(    ) 
 

 

(    ) 
 

(    ) 
 

(    ) 
 

(    ) 

 

4. Peças jeans combinam com tudo. 
 

 

(    ) 
 

 

(    ) 
 

(    ) 
 

(    ) 
 

(    ) 

 

5. Peças jeans são adequadas para todas 
as idades. 
 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 

6. Peças jeans são confortáveis. 
 

 

 

(    ) 
 

 

 

(    ) 

 

 

(    ) 

 

 

(    ) 

 

 

(    ) 

 

7. Peças jeans são bem aceitas como 
vestimenta em todos os lugares. 
 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 

8. Peças jeans duram mais do que peças 
feitas em outros tecidos. 
 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 

9. Peças jeans são bem mais caras do que 
quaisquer outras peças de roupa. 
 

 

 
(    ) 

 

 
(    ) 

 

 
(    ) 

 

 
(    ) 

 

 
(    ) 

 

10. Quanto maior o preço, melhor a peça 
jeans. 
 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 
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PARTE 2 - Continue assinalando a opção que mais se aproxima ao seu grau de 
concordância nas declarações abaixo. 
 
 Considerar aqui “peças jeans” como calças, shorts, bermudas, saias, camisas, jaquetas, macacões 
longos e macacões curtos. 
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11. Eu sou viciado (a) em peças jeans. 
 

 

(    ) 
 

(    ) 
 

(    ) 
 

(    ) 
 

(    ) 

 

12. Eu gosto de saber sobre os processos 
de fabricação das peças jeans. 
 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 

13. Eu prefiro peças jeans feitas no Brasil. 
 

 

(    ) 
 

 

(    ) 
 

(    ) 
 

(    ) 
 

(    ) 

 

14. Eu gosto de peças jeans de marcas que 
combinem com a minha personalidade. 
 

 
(    ) 

 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 

15. Eu me sinto mais confiante quando 
visto uma peça jeans que tenha bom 
caimento em meu corpo. 
 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 

16. Eu gosto de peças jeans que acentuem 
as partes do meu corpo que eu mais gosto. 
 

 

 
(    ) 

 

 

 
(    ) 

 

 
(    ) 

 

 
(    ) 

 

 
(    ) 

 

17. Eu gosto de peças jeans que chamem a 
atenção das pessoas. 
 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 

18. Eu gosto de peças jeans que estejam 
nas últimas tendências de moda, mesmo 
que não sejam peças confortáveis. 
 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 

19. Eu me sinto mais jovem quando visto 
peças jeans. 
 

 

 

(    ) 

 

 

(    ) 

 

 

(    ) 

 

 

(    ) 

 

 

(    ) 

 

20. Eu gosto de peças jeans diferentes, que 
ninguém tenha igual. 
 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 
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PARTE 3 - Continue assinalando a opção que mais se aproxima ao seu grau de 
concordância nas declarações abaixo. 
 
 Considerar aqui “peças jeans” como calças, shorts, bermudas, saias, camisas, jaquetas, macacões 
longos e macacões curtos. 
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21. Eu compro peças jeans apenas em 
época de liquidação. 
 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 

22. Eu procuro saber sobre as novidades 
de moda antes de comprar uma peça jeans. 
 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 

23. Eu converso com os meus familiares 
e/ou amigos antes de comprar uma peça 
jeans. 
 

 
(    ) 

 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 

24. Eu compro jeans de marcas mais 
conhecidas pelos meus familiares e/ou 
amigos. 
 

 
(    ) 

 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 

25. Eu compro peças jeans influenciado (a) 
pelo nome da marca. 
 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 

26. Eu compro peças jeans sempre da 
mesma marca. 
 

 

 

(    ) 
 

 

 

(    ) 

 

 

(    ) 

 

 

(    ) 

 

 

(    ) 

 

27. Eu uso peças jeans que falem algo 
sobre mim às outras pessoas. 
 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 

28. Eu uso a mesma peça jeans por muito 
tempo, antes de descarta-la. 
 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 

29. Eu só compro peças jeans de marcas 
que informem sobre os processos de 
fabricação. 
 

 

 
(    ) 

 

 
(    ) 

 

 
(    ) 

 

 
(    ) 

 

 
(    ) 

 

30. Eu compro peças jeans que sejam mais 
de acordo com a minha idade. 
 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 
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PARTE 4 (FINAL) - Continue assinalando a opção que mais se aproxima ao seu grau 
de concordância nas declarações abaixo. 
 
 Considerar aqui “peças jeans” como calças, shorts, bermudas, saias, camisas, jaquetas, macacões 
longos e macacões curtos. 

 

 
 
 
 

PARTE 4 (FINAL) 
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 D
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31. Eu escolho minhas peças jeans 
pensando em competir com os (as) outros 
(as). 
 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 

32. Eu visto uma peça jeans para 
conquistar a atenção daqueles (as) 
próximos (as) a mim. 
 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 

33. Eu sempre penso em como posso 
seduzir ao escolher uma peça jeans. 
 

 
(    ) 

 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 

34. Gosto de ser extravagante ao usar 
peças jeans. 
 

 
(    ) 

 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 

35. Uso minhas peças jeans para ser 
notado (a). 
 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 

36. Uso minhas peças jeans para ser 
diferente. 
 

 

 

(    ) 
 

 

 

(    ) 

 

 

(    ) 

 

 

(    ) 

 

 

(    ) 

 

37. Escolho uma peça jeans pensando em 
me sentir seguro (a). 
 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 

38. Dar referência sobre o que sou é muito 
importante nas peças jeans que visto. 
 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 

39. Uso peças jeans que representam o 
meio em que me encontro. 
 

 

 

(    ) 

 

 

(    ) 

 

 

(    ) 

 

 

(    ) 

 

 

(    ) 
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40. Escolho as peças jeans para parecer o 
que realmente sou. 
 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 

41. Sentir-me elegante e charmoso (a) é 
essencial na minha escolha de peças jeans. 
 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 

42. Ficar bonito (a) é o mais importante 
quando escolho peças jeans. 
 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 

43. Compro e uso peças jeans para parecer 
o que gostaria de ser. 
 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 

44. Escolho peças jeans para tentar 
mostrar competência. 
 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 

45. Minhas escolhas de peças jeans visam 
inovar. 
 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 

46. Com relação a peças jeans, ser atual é 
o mais importante para mim. 
 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
 
 
 
 
 
 


