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RESUMO 

 

 

 

Avaliar o processo de compra sob a perspectiva do comportamento do consumidor é 
fundamental para traçar estratégias de marketing efetivas. A importância dessa compreensão 
cresce na medida em que aumenta o envolvimento na compra, ou seja, a decisão é percebida 
como mais arriscada e o processo, mais complexo, principalmente no tocante à busca de 
informações. Nesse sentido, essa disseração apresenta o mensuramento do envolvimento em 
uma compra de categoria específica: veículos comerciais leves. Busca-se explicitar o estilo 
que o mesmo adota nesse processo de decisão, por meio de uma escala que captura fatores 
cognitivos e emocionais, conhecida como Consumer Styles Inventory, ou CSI. Sabe-se que as 
fontes de recomendações têm papel importante nesse processo, impactando não somente o 
estilo adotado, mas também a escolha final. Assim, adicionalmente associou-se os estilos do 
consumidor, ao envolvimento e às fontes de recomendações importantes no processo de 
compra. Esses objetivos foram atingidos por meio de pesquisa quantitativa com uma amostra 
de 311 respondentes brasileiros consumidores de veículos comerciais leves, que gerou quatro 
grupos distintos de consumidores. Os resultados confirmaram o relacionamento entre os 
construtos estilos decisórios e envolvimento, bem como identificaram as fontes de informação 
mais importantes no processo de compra, apresentando-os de maneira segmentada. A 
aplicabilidade gerencial da dissertação é discorrida, a partir da pesquisa quantitativa, bem 
como a partir da experiência de entrevistas presenciais. Baseando-se nas análises e resultados, 
sugerem-se melhorias da escala para a categoria de produto, devido a baixa consistência 
interna de quatro fatores do CSI. Além disso, oportunidades relacionadas a estudos 
exploratórios e transversais são apresentados como relevantes para o contexto de compra de 
veículos comerciais leves.  

 

 

 

 

Palavras-Chave: Comportamento do Consumidor, Consumer Styles Inventory, Fontes de 

Recomendação, Decisão de Alto Envolvimento, Veículos Comerciais Leves 

 



 

  

ABSTRACT 

 

 

 

Evaluate buying process from consumer behavior perspective is key to develop effective 
marketing strategies. Its importance grows as the involvement increases and decision process 
is perceived as riskier and more complex, especially in the search for information. In this 
scenario, this dissertation presents an involvement measurement for a specific category 
purchase: light commercial vehicles. The target is to present also the decision style that the 
consumer adopts in the buying process, through a scale that captures cognitive and emotional 
factors, known as Consumer Styles Inventory or CSI. It is also evaluated the importance of 
recommendations sources as they play an important role in this context, impacting not only 
the style adopted, but also the final choice. Therefore, it is presented four consumer clusters, 
according to the styles adopted. It was highlighted involvement and importance of 
recommendations source in the buying process for the four groups. These goals were achieved 
through a survey collected from 311 Brazilian buyers of light commercial vehicles. The 
results confirm the relationship between the constructs decision styles and involvement, as 
well identifies the most important recommendation sources on the buying process, according 
to the four clusters. Management implications are also presented based not only on the 
analysis and results from the survey but also in the experience of field interviews. Based on 
analysis and results, it is recommended improvements on the scale due low internal 
consistency of four CSI factors. Besides that, opportunities related to further exploratory 
studies and transversal analysis are presented as relevant for the light commercial vehicle 
buying process. 

 

 

 

 

Keywords: Consumer Behaviour, Consumer Styles Inventory, Information Sources, High 

Involvement Decisions, Light Commercial Vehicles 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A última década mostra como a integração global e a internet alteraram o 

comportamento do consumidor e, por consequência, a maneira de empresas atuarem no 

mercado. Com isso, a compreensão do consumidor torna-se o ponto de partida para estratégias 

de negócios.  

Uma das abordagens para conhecer o cliente é identificar fatores que ele entende como 

relevantes e importantes durante o processo decisório de compra. Utilizar tais elementos, seja 

na elaboração de estratégias para segmentar e posicionar produtos e serviços, seja para definir 

um mix de produtos, pode contribuir para o endereçamento efetivo das necessidades dos 

indivíduos. Assim, conhecer os critérios mais apreciados pelo consumidor durante o processo 

decisório é uma poderosa ferramenta para pesquisadores e executivos da área de marketing 

(BAUER et al., 2006; SINKOVICS, 2010).  

Ainda que as razões para compreender tal processo e incluí-lo na estratégia de 

marketing sejam claras, executar tal tarefa requer cuidados especiais, pois se deve ter em 

conta o contexto sociocultural em que o consumidor está inserido, bem como a categoria de 

produtos, uma vez que decisões de compras no dia-a-dia, como bens de consumo não 

duráveis, podem ser diferentes do processo adotado ao se deparar com decisões de bens 

duráveis, como a aquisição de um automóvel, denominadas de alto envolvimento (BAUER et 

al., 2006; NAYEEM; CASIDY, 2013). 

A dificuldade de compreender tal processo aumenta quando se considera que a 

natureza da decisão de consumo é realizada em um ambiente que muda constantemente, 

frente à integração global e consequente transformação de economias locais, que ocorre de 

maneira mais intensificada em mercados emergentes (LYE et al., 2005; LYSONSKI; 

DURVASULA, 2013). Baeado nos estudos anteriores e avaliando os argumentos supra 

apontados, faz-se interessante a aplicação de uma escala capaz de padronizar e facilitar a 

comparação dos consumidores entre diferentes países e/ou categorias de produto, 

considerando o estágio atual de desenvolvimento das economias em que estão inseridos. 

Nesse contexto, uma ferramenta consagrada para elucidar os fatores relevantes no 

processo de compra é o Consumer Styles Inventory, ou abreviadamente CSI, proposto por 

Sproles e Kendall em 1986, o qual agrupou os consumidores em estilos, baseados em suas 
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preferências. Esse método teve sua validade e confiabilidade verificada em diversos países, 

inclusive em contextos multiculturais (BAUER et al., 2006; LENG, 2009; SINKOVICS, 

2010; NAYEEM; CASIDY, 2013). 

O mercado automotivo brasileiro pode ser beneficiado com o entendimento dos estilos 

de consumidor, pois, de um lado, oferta produtos globais e, por outro lado, deve atender às 

necessidades dos brasileiros e aos requisitos legais locais de segurança e emissões de 

poluentes definidos pelo DENATRAN e CETESB, que são, em grande parte, compatíveis 

com os regulamentos para a indústria automobilística na Europa e Estados Unidos. Além das 

necessidades do consumidor brasileiro e aspectos técnicos, a definição dos veículos ofertados 

também é influenciada pelo sistema tributário brasileiro, o qual define impostos de acordo 

com as características do produto, como país de fabricação, cilindrada do motor e 

combustível, entre outros. 

Com esse cenário de regulamentações e tributos, cria-se a necessidade de nacionalizar, 

adaptar componentes ou até mesmo desenvolver no Brasil veículos capazes de serem 

competitivos e atender aos requisitos locais, podendo ser vendidos globalmente. Nesse 

contexto, o CSI pode ser aplicado com dois objetivos: modificar ou ampliar os produtos 

ofertados e avaliar meios de comunicação e promoção mais efetivos para atender as 

necessidades dos clientes. 

A relevância do ponto de vista comercial da aplicação do Consumer Styles Inventory 

para veículos no Brasil é reforçada pela importância do cenário automobilístico brasileiro no 

contexto mundial: em 2015 foi o nono produtor mundial e o mercado interno foi o sétimo 

maior do mundo, com um total de 2.568.976 unidades licenciadas. Empregou 1,3 milhões de 

pessoas direta e indiretamente. Os resultados dessa indústria na economia local também são 

marcantes: ela correspondeu a 22% do PIB industrial e a 4% do PIB nacional, também em 

2015 (ANFAVEA, 2017). 

Dentro do mercado automotivo brasileiro, um segmento que vem crescendo sua 

participação é o de veículos comerciais leves, como pode ser observado no Gráfico 1.  
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Gráfico 1 - Participação dos segmentos no mercado total de veículos 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de ANFAVEA, 2016. 

 

Nota-se, a partir do Gráfico 1, que a participação dos veículos comerciais leves no 

total de veículos licenciados aumentou de maneira consistente: de 10% no ano de 2005 para 

14% em 2015. Esse incremento significa, em termos de volume, que os 180.018 veículos 

leves licenciados em 2005 aumentaram para 357.573 de unidades dessa mesma categoria em 

2015. Ou seja, esse segmento teve um acréscimo de 98,6% em termos de volume no último 

período de 10 anos, enquanto o mercado total teve um aumento de 49,8% (ANFAVEA, 

2016). 

Essa categoria de veículos é definida de acordo com a ANFAVEA (2015, p. 12) como: 

 

veículos comerciais projetados, equipados e caracterizados para transporte 
simultâneo ou alternativo de pessoas e carga, com Peso Bruto Total (PBT) de até 
três toneladas e quinhentos quilos. Podem ser picapes (pequenas e médias), 
furgonetas, furgões e “vans” (de passageiros). Também estão incluídos nessa 
categoria os veículos especiais, como ambulância¹. 

________________________ 

¹ ANFAVEA. Anuário da Indústria Automobilística Brasileira. São Paulo, 2015, p.12. 
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A definição de veículos comerciais leves, detalhada no Apêndice A, denota de maneira 

muito clara sua utilização para fins profissionais, seja para a oferta de transporte de cargas 

quanto de passageiros. Veículos dessa categoria tornam-se uma ferramenta de trabalho e, 

portanto, devem gerar lucros. Com isso, antes de adquiri-lo, o decisor deve considerar as 

restrições legais e técnicas do veículo, o nível de conforto requerido pelo motorista ou 

usuários, os custos de operação, características técnicas do veículo, como capacidade de carga 

ou pessoas, investimento e retorno esperado. Ou seja, sua compra transita entre uma compra 

organizacional, para gerar um ganho empresarial (CANDIDO, 2004) e uma compra para 

consumo, uma vez que seu comprador pode, muitas vezes, ser o usuário do veículo, seja para 

fins de trabalho ou para fins de lazer. Frente a tal cenário, nota-se a importância e 

complexidade dessa decisão de compra. 

Como previamente citado, essa categoria de veículos tem aumentado a participação no 

mercado automobilístico brasileiro, fato impulsionado pelo aumento dos desafios da 

mobilidade nas cidades, as quais passaram por um processo acelerado de desenvolvimento nas 

últimas duas décadas. Um dos fatores que corroboram tal afirmação é o aumento médio anual 

de 2,6% do Produto Interno Bruto (PIB) nas últimas duas décadas, cuja evolução pode ser 

verificada no Gráfico 2.  
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Gráfico 2 - Variação real do Produto Interno Bruto nas últimas duas décadas 

 
Fonte: IBGE, 2016 

 

O desenvolvimento do PIB estimulou a circulação de pessoas e mercadorias, 

impulsionando o mercado brasileiro de veículos automotores, o qual pode ser visualizado no 

Gráfico 3. Nesse gráfico destacam-se alguns marcos: em 1996, ocorreram 1.730.788 

licenciamentos, os quais tiveram um aumento de 48% em duas décadas, totalizando 2.568.976 

veículos comercializados em 2015. Nesse período também ocorreu o recorde histórico de 

licenciamentos de automotores no Brasil, que se deu em 2012, com 3.802.071 veículos 

licenciados. Para a categoria veículos comerciais leves, o recorde foi de 539.112 

licenciamentos, em 2013. 
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Gráfico 3 - Desenvolvimento do mercado automobilístico brasileiro 

 
Fonte: ANFAVEA, 2016 

 

Com o desenvolvimento positivo do PIB e do mercado de veículos, apresentados, 

respectivamente, nos Gráficos 2 e 3, houve uma intensificação dos fluxos de pessoas e 

mercadorias e, consequentemente, veículos. Com isso, os governos locais lançaram mão de 

regulamentações que visam a restrição de circulação de veículos comerciais, principalmente 

no centro das cidades, como as apresentadas no Apêndice B. 

Entretanto, micro-ônibus e veículos de carga com PBT até três toneladas e meia são 

não estão sujeitos a tais restrições de circulação, estimulando a utilização dessa categoria para 

o transporte nas cidades com essas limitações. Consequentemente, entre as décadas de 1990 

até a década de 2000, aumentou-se a oferta desses veículos, caracterizando-a por uma ampla 

oferta de produtos. Esse cenário aumenta a complexidade da decisão de compra do 

consumidor dessa categoria, que deve avaliar entre mais alternativas disponíveis para a 

escolha. 

A década de 2010 foi marcada pela retirada de alguns veículos comerciais leves do 

portfólio disponibilizado pelas montadoras, tais como a Ford Courier em 2013 e a Fiat Doblo 

Furgão em 2017. Entretanto, a descontinuidade mais emblemática foi a da Volkswagen 
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Kombi, que deixou de ser elegível em dezembro de 2013, após ser distribuída por 56 anos no 

mercado brasileiro. Tal fato se deu devido à inviabilidade técnica de esse veículo se adequar 

às exigências da obrigatoriedade do airbag e sistema antitravamento dos freios, também 

denominado ABS ². 

Esse veículo teve papel importante no desenvolvimento socioeconômico brasileiro nas 

últimas seis décadas. Além disso, o seu apelo emocional pode ser verificado nas diversas 

ações de marketing realizadas para marcar a descontinuidade: desde a concepção e produção 

em escala limitada de uma versão comemorativa, denominada Last Edition, até a criação de 

campanha específica para o “des-lançamento” da Kombi (FARIAS; LEÃO, 2014). O apelo 

emocional e integração da comunicação com o consumidor tiveram destaque, sendo 

reconhecidos por premiações importantes no Brasil (LEMOS et al., 2015).  

Sob a perspectiva comercial, essa descontinuidade gera uma lacuna no mercado, que 

corresponde a 26.089 e 25.221 Kombis licenciadas nos anos de 2012 e 2013, respectivamente. 

Esse volume foi responsável por uma porção de 4,9% do segmento de veículos comerciais 

leves e 0,68% do mercado automotivo total, na média dos dois últimos anos de emplacamento 

(FENABRAVE). Devido a suas características técnicas, como peso bruto total e capacidade 

de transporte (carga útil ou número de passageiros transportados por viagem) e dimensionais, 

como capacidade volumétrica, comprimento e altura, não existem concorrentes diretos para 

esse produto, considerando-se o portfólio de veículos comerciais leves em comercialização no 

Brasil até março de 2017, aproximadamente três anos após sua descontinuidade. 

Assim, empresas que apresentarem conceitos que atendam às necessidades dos 

consumidores não só da Volkswagen Kombi, mas também dos outros veículos comerciais 

leves descontinuados, podem ganhar participação de mercado ao lançar mão da “Estratégia do 

Oceano Azul”, que visa obter novos clientes de segmentos não identificados como 

concorrentes diretos ou, ainda, criar novas demandas a partir de um novo cenário do mercado 

local. Tanto indústrias tradicionais quanto startups podem lançar mão dessa estratégia, a qual 

apresenta boas taxas de crescimento e lucros, que podem ser sustentados por longos períodos 

(KIM; MAUBORGNE, 2004).  

 

________________________ 

² Essas regulamentações foram instituídas pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) através, 
respectivamente, da Resolução nº 394 e Resolução nº 395, ambas de 13 de dezembro de 2011  
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A indisponibilidade de alguns modelos, principalmente o modelo da Volkswagen, que 

tem presença no imaginário do brasileiro, pode afetar as preferências do consumidor de 

veículos comerciais leves, sendo interessante avaliá-las com uma escala apropriada, como o 

Consumer Styles Inventory. 

Sabe-se ainda que a compra dessa categoria de produtos tende a ser uma decisão de 

alto envolvimento, cuja análise via CSI é escassa na literatura mundial, mesmo frente à 

importância desse tipo processo decisório (BAUER et al., 2006). No Brasil, existem estudos 

utilizando o Consumer Styles Inventory, com destaque para Pizzutti-Silva e Fernandes (2006) 

que validam e checam a confiabilidade da escala para adolescentes, sem aplicá-la a uma 

categoria específica, e Leng (2009) que avalia o estilo de consumidor e as dimensões 

culturais, na compra de celulares no Brasil, Estados Unidos e Japão, sendo esse último único 

para compras de alto envolvimento no âmbito nacional. Não foram identificados estudos com 

aplicação dessa ou outra escala para a compra de veículos comerciais leves, existindo uma 

lacuna a ser explorada. 

Outro aspecto importante no processo decisório são fontes de recomendações, tais 

como consultas a equipe de revendedores, revistas especializadas, amigos e família ou tests 

drive, as quais podem ser relacionadas com o Consumer Styles Inventory (NAYEEM; 

CASIDY, 2013). No Brasil, Sastre (2009) observa a influência dos grupos de referência na 

decisão de compra de utilitários esportivos da marca Troller, entretanto não os correlaciona 

com o estilo de decisão do consumidor. Assim, um estudo que aplique o CSI e o relacione 

com fontes de recomendações no processo de decisão de alto envolvimento no contexto 

nacional é inédito e é, atualmente, uma lacuna a ser explorada.  

Assim, a fim de contribuir com o desenvolvimento da bibliografia e identificar 

aspectos relevantes para a definição da estratégia de marketing, propõe-se a avaliação do 

processo de compra de veículos comerciais leves por meio dos estilos adotados pelo 

consumidor, o seu envolvimento, bem como as principais fontes de recomendações utilizadas. 
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1.1 Problema de pesquisa 

 

Frente ao exposto previamente, a presente dissertação aplica a escala Consumer Styles 

Inventory na decisão de compra de veículos comerciais leves, avalia o envolvimento do 

consumidor nessa compra e relaciona-os com as principais fontes de recomendações por ele 

utilizadas, com a finalidade de preencher a lacuna bibliográfica referente à aplicação do CSI 

para compras de alto envolvimento no contexto mundial.  

Além disso, os resultados também terão aplicabilidade gerencial, uma vez que 

explicitam os estilos mais presentes na decisão de compra, bem como as principais fontes de 

recomendações na compra de veículos comerciais leves, podendo ser uma referência para 

planos de marketing dessa categoria de produto, que apresenta oportunidades a serem 

exploradas no mercado, principalmente oriundas das restrições de circulação nos grandes 

centros e pela descontinuidade da Volkswagen Kombi. 

Assim, o estudo deve ser capaz de responder as perguntas de pesquisa: Quais os estilos 

decisórios predominantes na compra de veículos comerciais leves? Como é o nível de 

envolvimento na compra de veículos comerciais leves? Qual a importância das fontes de 

recomendações utilizadas durante o processo de compra pelos consumidores? Como os estilos 

de consumidores podem ser relacionados ao envolvimento e às fontes de recomendações 

utilizadas nessa compra?  

 

1.2 Objetivos 

 

O objetivo dessa dissertação é avaliar o processo de compra de alto envolvimento do 

consumidor brasileiro, para a categoria de veículos comerciais leves, identificando seu estilo 

decisório a partir da escala Consumer Styles Inventory, bem como seu envolvimento e as 

fontes de recomendações utilizadas no processo, tais como revendedores, amigos/família, 

tests drive, redes sociais e sites. 

Com o objetivo proposto, essa pesquisa também possui uma função prática de prover 

informações relevantes ao processo de compra dessa categoria, capazes de sustentar o 

desenvolvimento de estratégias de marketing para melhor satisfazer as necessidades desses 

consumidores. 
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A fim de sustentar o objetivo geral da presente dissertação, foram estabelecidos os 

objetivos específicos abaixo relacionados: 

a. Identificar os estilos decisórios dos consumidores de veículos comerciais leves de 

acordo com o CSI; 

b. Mensurar o envolvimento na compra de veículos comerciais leves; 

c. Identificar as principais fontes de recomendações na decisão de compra de 

veículos comerciais leves; 

d. Relacionar os estilos de decisão, fontes de recomendações e envolvimento na 

compra de veículos comerciais leves. 

 

1.3 Justificativa 

 

A escala Consumer Styles Inventory proposta por Sproles e Kendall (1986) é uma 

ferramenta que pode ser usada para uma compreensão mais profunda do comportamento do 

consumidor frente ao processo decisório. Essa abordagem, desenvolvida nos Estados Unidos 

na década de 1980, foi validada, adaptada e amplamente aplicada em diversas categorias no 

mundo, inclusive em contextos multiculturais, e, a partir da década de 2000, surgiram estudos 

que validaram essa escala no Brasil para contexto neutro de produto, tais como Pizzutti-Silva 

e Fernandes (2006) e Vieira (2011), e também a aplicaram a uma categoria específica de 

produtos, como Leng (2009) que avaliou o estilo do consumidor de celulares. 

Ainda que a aplicação do CSI seja vasta, algumas lacunas foram identificadas: muitos 

estudos foram realizados com estudantes, os quais, em geral, realizam processos de compra 

mais simples e limitados. Além disso, grande parte das publicações sobre o CSI tratam de 

estilos de consumidores para categoria neutra de produtos, sendo abordado o comportamento 

de maneira genérica. Outro aspecto é que poucas publicações analisaram decisões de alto 

envolvimento, ou seja, aquelas sujeitas a maiores investimentos e riscos, tais como aquisição 

de veículos ou moradia. Essas lacunas tornam-se maiores ao relacionar o estilo adotado pelo 

consumidor e as fontes de recomendação presentes nesse processo, em especial para 

brasileiros. Ou seja, existe uma lacuna na literatura para avaliar o estilo decisório e fontes de 

recomendações para um contexto de alto envolvimento.  

Além do desenvolvimento da bibliografia da aplicação do CSI em contexto de alto 

envolvimento para consumidores de uma categoria específica de produtos e, especificamente 
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para o Brasil, o presente estudo também trará uma contribuição prática ao explicitar o estilo 

adotado pelo consumidor, em uma compra que tem características de compra organizacional e 

para consumo, e indicar seu envolvimento, bem como as fontes de recomendações, revelando 

aspectos importantes do processo de aquisição de veículos comerciais leves. Os resultados do 

estudo poderão ser utilizados em planos de marketing e, especialmente, na definição de meios 

de comunicação e promoção mais eficientes. 

Nesse contexto, aplicar o CSI para avaliar o processo de compra de alto envolvimento 

para o consumidor brasileiro de veículos comerciais leves, explicitando as fontes de 

recomendações, pode ser de validade não somente acadêmica, mas também prática para 

profissionais brasileiros da área de marketing.  

 

1.4 Estrutura da dissertação 

 

A fim de atingir os objetivos propostos, a dissertação contará com cinco capítulos, os 

quais são descritos a seguir. 

A Introdução, descrita no Capítulo 1, apresentou o problema de pesquisa da 

dissertação, explicitou seu objetivo geral e os específicos, além de contextualizar e justificar o 

tema da dissertação. 

O Referencial Teórico, apresentado no Capítulo 2, consiste na revisão da bibliografia 

relevante à pesquisa: situa o consumidor como decisor, conceitua o processo decisório de 

compra, apresenta o conceito e a evolução da escala Consumer Styles Inventory, define 

decisões de alto envolvimento e fontes de informações, provendo o embasamento teórico para 

o desenvolvimento do estudo proposto. 

A Metodologia, apresentada no Capítulo 3, elucida abordagem e método, delimita a 

amostra, explicita o tipo de pesquisa e apresenta o processo de desenvolvimento do 

instrumento e método de coleta da survey, além de indicar os principais métodos de análise. 

Análises e Resultados são apresentados no Capítulo 4, o qual descreve a amostra e 

indica o estilo decisório do consumidor de veículos comerciais leves, seu envolvimento e a 

importância de fontes de recomendações que impactam na compra, bem como o 

relacionamento entre essas três variáveis. 
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As conclusões do estudo, contribuições acadêmicas e gerenciais, limitações, bem 

como oportunidades para estudos são discorridas no Capítulo 5, denominado Considerações 

Finais. 

Uma visão gráfica das fases da dissertação é apresentada na Ilustração 1. 

 

Ilustração 1 - Estrutura da dissertação 

 
Fonte: Elaborada pela autora, 2016 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Nesse capítulo são apresentados os principais conceitos relacionados ao estudo, a 

partir de revisão bibliográfica. São eles: consumidores como decisores, que contextualiza o 

papel do indivíduo no processo de escolha; processo decisório, que indica as principais 

abordagens do tema; Consumer Styles Inventory, que apresenta a escala proposta por Sproles 

e Kendall (1986) e explicita sua aplicabilidade; decisão de alto envolvimento e fontes de 

recomendações, que definem esses dois importantes conceitos para a presente dissertação. 

 

2.1 Consumidores como decisores 

 

Conforme Keeney (2004, p. 194) “todos nós somos decisores” e “(...) decisões são 

situações nas quais o decisor reconhece que uma escolha consciente pode ser feita”. Tais 

afirmações podem ser vivenciadas: decisões estão presentes no cotidiano de pessoas físicas e 

jurídicas e podem envolver diferentes níveis de informação, custos, benefícios, tempo de 

processamento e impactos: atravessar a rua no sinal vermelho para entrar em um ônibus que 

se aproxima, uma mudança de emprego, aquisição de uma moradia, por exemplo. Desde 

decisões das próximas atividades a serem executadas no cotidiano até ao ato de adquirir 

insumos, bens de consumo e bens duráveis confirmam que nosso dia-a-dia está pautado em 

decidir (CLEMEN; REILLEY, 2001). 

 Sob esse contexto, o ato de comprar pode ser abordado como uma decisão e, assim, 

pode-se assumir consumidores como decisores, dado que são submetidos à necessidade de 

escolher periodicamente entre as alternativas de consumir ou não consumir e, em 

selecionando a primeira, escolher o produto ou serviço é a segunda decisão a ser realizada. 

Ainda na década de 1980, Zaichkowsky (1985, p. 341) afirmou que um consumidor 

comum realiza diversas decisões, sendo que somente a algumas é dada mais atenção. Keeney 

(2004) dimensiona tais situações e estima que cerca de dez mil decisões são realizadas por dia 

por um indivíduo, sendo que setenta por cento têm consequências tão pequenas que o decisor 

as realiza quase automaticamente; vinte por cento são óbvias; dez por cento têm 

consequências que justificam uma avaliação. Por uma limitação de tempo, dessas mil escolhas 

apenas quarenta decisões recebem uma análise sistemática, cuja abordagem qualitativa é 
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aplicada para trinta delas e somente dez são avaliadas de maneira estruturada, ou seja, o 

decisor esclarece o problema, define objetivos e identifica incertezas e, por fim, cria 

alternativas. 

Ao assumir o papel de consumidor e realizar decisões de compra, o indivíduo terá 

abordagens distintas conforme o nível de incertezas e impactos da opção escolhida em sua 

rotina. Em processos decisórios complexos, Lopes e Silva (2012, p. 18) afirmam que “a 

relevância do produto impulsiona a busca ativa de informações e a atenção voluntária sobre os 

atributos dos produtos”. Nayeem (2012) afirma que, baseado em estudos anteriores, a 

aquisição de um veículo é uma situação complexa, na qual o consumidor tem uma busca ativa 

de informações das opções (produtos) disponíveis no mercado e suas características (marca, 

atributos do produto), buscando conhecimento e preparação para decidir. 

Outra abordagem que pode ser aplicada para veículos, especialmente comerciais leves, 

é a compra organizacional, a qual é realizada por uma empresa, independentemente de seu 

tamanho. Em geral, compras organizacionais são planejadas e decididas com base em critérios 

mais racionais. Genericamente, elas são realizadas por um indivíduo, para aquisições mais 

rotineiras, e mais pessoas, que são representantes das funções relevantes para avaliar a 

compra, no caso de projetos ou suprimentos especiais. Muitas vezes, as relações entre 

vendedores e compradores são mais duradouras (SHETH, 1973; SASHI, 2009; MALAVAL 

et al., 2014).  

Sabe-se que um indivíduo, mesmo em uma situação de compra organizacional, é 

influenciado pelo ambiente político, social, cultural, valores individuais, vieses de percepção e 

comportamento, assim como nas decisões de compra do consumidor (WILSON, 2000; 

SASHI, 2009). 

Ainda que a literatura acerca de aquisições corporativas esteja voltada a grandes 

organizações de manufatura e as distinguem de compras de consumidores, existem alguns 

artigos que reduzem a distância entre os dois contextos: Nicosia e Mayer (1976) citam 

organizações como consumidores e Lilien (1987) aborda famílias (indivíduos) como pequenas 

organizações (WILSON, 2000). 

Existem outras similaridades entre as decisões de compra organizacionais e do 

consumidor: (a) plataformas de comunicação reduzem as diferenças na fase de busca de 

informação entre os dois contextos; (b) um consumidor também é influenciado por outras 

pessoas como nas compras organizacionais; (c) um indivíduo pode ter um nível de 
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profissionalização e tomar decisão em critérios racionais, principalmente em compras não 

rotineiras, mesmo estando fora do contexto corporativo (WILSON, 2000).  

Frente ao previamente exposto, pode-se afirmar que compradores de veículos 

comerciais são decisores, sejam eles consumidores ou compradores organizacionais, estando 

sujeitos a critérios racionais e influências do ambiente. Eles se preparam para selecionar a 

melhor alternativa e buscam informações em diversos meios. Assim, frente aos objetivos 

dessa dissertação, optou-se por aprofundar a discussão do processo decisório do consumidor e 

debater fontes de recomendações presentes na etapa de busca de informações pelo 

consumidor, como será realizado nas próximas seções. 

 

2.2 Processo decisório do consumidor 

  

Como visto na seção anterior, as escolhas estão presentes no dia-a-dia, mesmo que 

poucas tenham um processo de avaliação formalizado. Para estruturar os passos que 

indivíduos realizam para realizar decisões estratégicas, Mintzberg (1976) indica a 

complexidade do processo em três fases: identificação, desenvolvimento e seleção, cuja 

relação entre si não é simplesmente sequencial. 

Em 1988, Howard propôs que processos de decisão são iniciados com a formulação de 

um problema, o qual passa a um modelo formal, que é uma etapa de avaliação, para 

identificar quais alternativas são consistentes com o modelo realizado na fase anterior e 

posteriormente a alternativa selecionada é apreciada, a fim de verificar se a mesma é 

consistente com o problema proposto. Esses passos são apresentados na Ilustração 2.  

 

Ilustração 2 - Processo de análise de decisão proposto por Howard (1988) 

 
Fonte: HOWARD, 1988 
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Em 2001, Clemen e Reilly apresentam um processo de análise de decisão simplificado 

em seis grandes fases, prevendo também loopings para melhoria do processo decisório. Tal 

proposta é apresentada na Ilustração 3. 

 

Ilustração 3 - Fluxograma de análise de decisão segundo Clemen e Reilly (2001) 

 

Fonte: CLEMEN; REILLY, 2001 

 

Os modelos apresentados por Mintzberg (1976), Howard (1988) e por Clemen e Reilly 

(2001) são aplicáveis a decisões estratégicas. Para compras organizacionais, também são 

previstas fases semelhantes, tais como (a) reconhecimento ou antecipação de uma 

necessidade; (b) definição de características e quantidades necessárias; (c) busca e 

qualificação de fornecedores; (d) coleta e análise de propostas; (e) seleção do fornecedor e 

processo de compra e, por fim, (e) avaliação da performance (MALAVAL et al., 2014).  

O procedimento que um indivíduo adota para decidir o consumo tem semelhanças às 

fases citadas por esses autores, ainda que o consumidor esteja mais suscetível a fatores 

sociais, culturais e psicológicos do que analistas ou executivos de uma empresa, que têm 

métodos formais para suportar o processo decisório. Assim, o comportamento do consumidor 
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foi modelado com algumas similaridades com a área de análise de decisão, com uma evolução 

teórica paralela, conforme descrito a seguir.  

Sob a óptica do comportamento do consumidor, assume-se que processo de decisão é 

o conjunto de atividades que conduzem à compra ou recebimento de um produto ou serviço, 

que são influenciadas pelo comportamento do consumidor. Ele norteia, por meio de fatores 

intrínsecos ou extrínsecos ao indivíduo, os motivos e maneira da compra, o consumo e 

eliminação do bem ou serviço adquirido. Em suma, esse processo pode ser definido como 

ações e conjecturas mentais realizadas frente às influências recebidas, a fim de reconhecer 

necessidades, buscar informações, avaliar alternativas, decidir pela compra, consumir, avaliar 

este consumo e, finalmente, realizar o descarte do bem obtido (SASTRE, 2009).  

Nota-se pela definição acima que o processo é vasto e difuso. Dessa maneira, são de 

grande valia modelos que simplifiquem a compreensão da realidade e, ao mesmo tempo, 

abranjam os principais fatores e suas interações. Com esse intuito, os modelos integrativos do 

comportamento do consumidor descrevem o processo de decisão de compra. As primeiras 

modelagens datam da década de 1960 e tinham um objetivo: esclarecer o processo decisório 

interno do consumidor para desenvolvimento de atividades de marketing. Os principais 

modelos são os propostos por Nicosia, por Howard-Sheth e por Engel-Blackwell-Miniard, 

que são brevemente apresentados a seguir (GOLDSTEIN; ALMEIDA, 2000; LOPES; 

SILVA, 2011). 

Em 1966, Francesco Nicosia publicou um modelo usando diagramas e equações 

utilizando conceitos da psicologia do consumidor e da economia, sendo considerado como 

uma abordagem apriorística. A proposta surgiu a partir de revisão teórica, com foco no 

comportamento do indivíduo quando colocado no papel de consumidor, dando ênfase no 

processo decisório. Em paralelo, Ehrenberg foi um dos precursores da abordagem empirista, 

que definia padrões de comportamento a partir de observações, tais como dados oriundos de 

painéis e surveys (LOPES; SILVA, 2011). 

Foi apresentado por Howard em 1963 um modelo integrado de comportamento do 

consumidor com abordagem eclética, ou seja, continha elementos da abordagem apriorística 

(descrição do processo de compras baseado na teoria) e também da abordagem empirista 

(estudos empíricos e experimentos). Esse modelo foi otimizado pelo autor em 1969, em 

conjunto com Sheth (LOPES; SILVA, 2011). A etapa do modelo de Howard e Sheth (1969) 

que indica o desejo de comprar um produto é precedida pela fase de busca de informações, as 
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quais serão posteriormente utilizadas para comparar as alternativas possíveis. Sheth (1973) 

adaptou esse modelo para compras organizacionais, considerando os aspectos 

comportamentais e a decisão em conjunto comum nesse tipo de compras, a qual tende a ser 

mais racional e planejada (SHETH, 1973; SASHI, 2009). 

Nota-se a semelhança dessa modelagem com os processos decisórios apresentados 

anteriormente, como o proposto por Mintzberg (1976). Engel, Kollat e Blackwell (1978) 

desenvolveram um modelo com suporte empírico, o qual tem sobrevivido até a atualidade 

(LYE et al., 2005; LOPES; SILVA, 2011). 

Engel, Kollat e Blackwell também modelam o comportamento do consumidor a partir 

de uma abordagem eclética, ou seja, lançam mão de conceitos teóricos da visão apriorística e 

as descobertas específicas dos estudos de mercado da vertente empirista. Os autores assumem 

que o processo de decisão busca maximizar as necessidades do indivíduo e que o 

comportamento do consumidor é complexo. Denominando de EKB, devido à abreviatura dos 

nomes de seus autores, esse modelo é composto por cinco fases: reconhecimento do 

problema, busca de informação, avaliação das alternativas de compra, decisão e resultado, 

abrangendo moderadores, interações, e consequências do processo (LOPES; SILVA, 2011). 

Nota-se, novamente, a semelhança com o processo decisório estratégico elaborado por 

Howard (1988), Clemen e Reilly (2001) e para compra organizacional, apresentado por 

Malaval et al. (2014), previamente apresentados nessa seção. 

Um exemplo de aplicação do modelo EKB para o mercado automobilístico brasileiro é 

o estudo de Mattar (1982), que o aplicou para compreender o comportamento do consumidor 

de veículos de passeio zero quilômetro, baseado em questionário aplicado a 302 compradores, 

cujas respostas foram coletadas no Salão do Automóvel de São Paulo de 1981. 

O modelo foi aperfeiçoado por Engel, Kollat e Miniard em 1986, principalmente no 

tocante à descrição dos processos de busca ativa de informação e avaliação, que são pontos 

centrais do modelo. A aceitação desse modelo pode ser verificada através do número de 

publicações em periódicos e livros-texto (DARLEY et al., 2010; LOPES; SILVA, 2011). 

Uma apresentação gráfica do modelo completo está disponível para visualização na 

Ilustração 4. Pode-se observar ao lado esquerdo que estímulos de marketing ou outras fontes 

de informação são responsáveis pelo início do processo decisório que, ao serem processados, 

são filtrados pela memória e fazem com que o indivíduo reconheça a necessidade de consumir 

e, a partir daí, passa-se pelo processo formal de busca de informações externas e avaliação das 
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alternativas disponíveis, para então efetivar a compra. Posteriormente a fase de consumo e 

avaliação pós-consumo também são consideradas (ENGEL et al., 2005; LOPES; SILVA, 

2011). Esse processo vai ao encontro da definição de processo de decisão de compra sob a 

ótica do consumidor previamente apresentada. 

 

Ilustração 4 - Processo decisório segundo Engel-Kollat-Miniard (2005) 

 
Fonte: ENGEL et al., 2005 

 

Nota-se, a partir da Ilustração 4, que o modelo proposto por Engel, Kollat e Miniard 

considera que os estímulos, sejam oriundos ou não de ações de marketing, são incorporados 

na memória de longo prazo do consumidor, por meio de um processo de exposição, atenção, 

compreensão, aceitação e retenção da mensagem, seja em forma de informação ou 

experiência. Tal processo leva a um reconhecimento de uma necessidade de consumo, que 

deverá ser avaliada e, para tanto, os consumidores analisam as alternativas disponíveis, 

iniciando-se uma fase de levantamento de informações (ENGEL et al., 2005). 

Em relação à fase de busca externa de informação ou seleção de fontes de 

recomendações, ela acontece quando o consumidor precisa de mais informações do que ele 

possui para avaliar de maneira consistente as alternativas existentes ou, ainda, quando o 

mesmo reconhece a dissonância entre a satisfação proporcionada pelas alternativas e 

expectativas anteriores. Além disso, variáveis ambientais, tais como cultura, grupo de 

referência e família; individuais, como motivação, valor, estilo de vida e personalidade; e, por 
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fim, situacionais, tal como situação financeira ou poder de compra, afetam o processo 

decisório (LOPES; SILVA, 2011). As fontes de recomendações, coletadas na fase de busca 

externa, são relevantes a essa dissertação e serão debatidas em uma seção posterior do 

presente capítulo. 

O modelo EKB, semelhante ao proposto por Howard e Sheth, tem caráter descritivo e 

não explica a relação de variáveis, muito menos como ocorrem as influências ou forças das 

dimensões analisadas. Ou seja, esses modelos não podem ser aplicados em caráter de 

predição, mas sim de descrição e explicação do comportamento do consumidor 

(GOLDSTEIN; ALMEIDA, 2000; LOPES; SILVA, 2011). 

Com o desenvolvimento dos estudos referentes aos modelos integrativos de 

comportamento do consumidor constatou-se, nas décadas de 1980 e 1990, que os 

consumidores têm uma orientação mental na abordagem de avaliação de aquisições 

complexas por meio de padrões particulares, ou seja, estilos de busca de informações e 

processo decisório, os quais estão conectados com o comportamento de compra (SINKOVICS 

et al., 2010). 

Em revisando a literatura, identifica-se que o estilo do consumidor no processo de 

compra é responsável pela maneira que o indivíduo responde ao mercado. O estilo pode ser 

analisado sobre três abordagens distintas: (a) psicográfica ou de estilo de vida, a qual 

identifica as características pessoais, necessidades e valores que, associados ao tipo de 

atividades, interesses ou estilo de vida, têm influência no comportamento do consumidor, seja 

por meio de atitudes, valores ou variáveis socioculturais; (b) tipologia de consumidores, que o 

classifica em tipos de acordo com sua preferência por produtos ou lojas, com foco no varejo; 

e, por fim, (c) características de consumidor, que foca nas dimensões cognitivas no processo 

de decisão de compra, assumindo a premissa que elas definem o estilo de decisão (SPROLES; 

KENDALL, 1986; LYSONSKI et al., 1996; LENG, 2009; NAYEEM; CASIDY, 2013).  

Sabe-se que a abordagem por características do consumidor é a mais interpretativa e 

tem indícios de ser a mais consistente, pois ela esclarece os processos mentais dos 

consumidores que afetam a decisão de compra, tanto sob o aspecto cognitivo quanto 

emocional (LYSONSKI et al., 1996; PIZZUTTI-SANTOS; FERNANDES, 2006; LENG, 

2009). À luz dessa abordagem, Sproles e Kendall (1986) propuseram uma escala, o Consumer 

Styles Inventory, consolidada nos últimos 30 anos, com estudos em diversos países, inclusive 

Brasil, e contextos multiculturais. 
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Frente a tal contexto, considera-se válido o desenvolvimento da dissertação utilizando 

o CSI, que será apresentado de maneira detalhada na próxima seção. 

 

2.3 Consumer Styles Inventory 

 

Como visto na seção anterior, em um processo de compra os consumidores agem de 

acordo com padrões de preferências. Esses estilos de comportamento implicam no emprego 

de estratégias e regras para guiar essas decisões. Assim, o conhecimento do(s) estilo(s) 

adotado(s) pelos consumidores é importante para os profissionais de marketing, seja para 

explicitar a orientação de compra, seja para segmentar consumidores em grupos homogêneos 

e/ou oferecer serviços e produtos de acordo com seu perfil (LYSONSKI et al., 1996; 

PIZZUTTI-SANTOS; FERNANDES, 2006). 

Tal necessidade já era uma questão acadêmica relevante na década de 1980, época na 

qual um dos tópicos mais analisados em estudos do consumidor era o do comportamento do 

indivíduo ao escolher entre alternativas de produtos disponíveis no mercado. Era considerado 

que os consumidores adotavam um estilo decisório, tais como buscadores de qualidade, de 

inovação, de informação, compradores por comparação, habituais ou leais à marca. Nesse 

momento, não haviam escalas para mensurar o perfil de clientes, que poderia trazer 

contribuições para os profissionais da área de marketing (SPROLES; KENDALL, 1986). 

Frente a tal necessidade, Sproles e Kendall (1986) propõem o Consumer Styles Inventory ou, 

abreviadamente, CSI. 

Para definir o construto estilo decisório do consumidor, os autores assumem que ele é 

uma “orientação mental que caracteriza a abordagem do indivíduo ao fazer escolhas. Ele 

possui características cognitivas e emocionais (...). Em essência, é uma personalidade básica 

do consumidor, análogo ao conceito de personalidade na psicologia” (SPROLES; 

KENDALL, 1986, p. 268, tradução nossa). 

Ao propor o modelo Consumer Styles Inventory, Sproles e Kendall (1986) verificaram 

que não havia nenhum método desenvolvido para a aplicação de profissionais da área, que 

fosse capaz de capturar as características mentais do processo decisório; ser completo, 

abrangendo mesmo as características menores e independentes; mensurável, para avaliar a 

preponderância de um determinado estilo para um determinado consumidor; e, por fim, ser 
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abrangente para Pesquisadores e profissionais. Assim, a escala traria uma contribuição do 

ponto de vista acadêmico e gerencial. 

Tais estilos foram validados por meio de uma pesquisa exploratória datada de 1985, 

cujos respondentes eram estudantes de cinco escolas distintas de Tucson, Estados Unidos. Os 

482 questionários válidos identificaram a existência dos grupos de preferências acima citadas, 

através da avaliação de quarenta itens, os quais estão disponíveis no Anexo A. Essas questões 

foram avaliadas em escala Likert de cinco pontos, que variavam de “discordo totalmente” a 

“concordo totalmente”. 

É importante ressaltar que, ainda que a escala apresente padrões de comportamento 

aparentemente independentes entre si, ela é baseada em pontuações e, portanto, indica o estilo 

predominante, sendo possível que múltiplos estilos estejam presentes em uma situação de 

compra. Ou seja, o CSI apresenta uma taxonomia de resposta e não pretende criar um sistema 

de classificação de ações e padrões de comportamento através dos estilos decisórios. Além 

disso, o Consumer Styles Inventory agrupa os padrões das ações de consumo em uma 

determinada compra e não os indivíduos em si (SPROLES; KENDALL, 1986; PIZZUTTI-

SANTOS; FERNANDES, 2006). 

Os oito fatores, ou estilos, validados por Sproles e Kendall (1986) são descritos a 

seguir: 

a. Perfeccionista ou consciente da alta qualidade: refere-se à preferência por 

produtos de melhor qualidade. Consumidores perfeccionistas costumam comprar de forma 

sistemática, cuidadosa e por comparação. Esse indivíduo não se satisfaz com produtos “bons o 

suficiente” e sempre busca a melhor opção existente, podendo ser mais atenciosos, 

sistemáticos ou realizar suas compras por comparação; 

b. Consciente da marca ou preço justo: caracteriza os consumidores que compram 

os produtos com maior preço ou marcas mais conhecidas. Entendem que comprar o melhor 

implica em adquirir as alternativas com maior preço, cujas marcas são mais conhecidas, com 

mais propaganda ou, ainda, a mais vendida; 

c. Consciente de novidades ou inovador: são consumidores que valorizam as 

tendências e inovação. Esse grupo tem prazer em buscar novas coisas ou tecnologias e estão 

sempre atualizados com estilos. É importante estar na moda, assim como buscar variedade; 

d. Consciente hedônico ou recreacional: são consumidores que consideram a 

atividade de compra como recreativa, divertida e prazerosa; 
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e. Consciente por preço e custo-benefício: identifica indivíduos que valorizam 

preços baixos e liquidações, de maneira geral. Eles realizam comparações para busca a 

alternativa de melhor custo-benefício; 

f. Impulsivo: é o consumidor que não planeja suas aquisições e compra de 

maneira impulsiva, sem preocupar-se com o valor gasto ou em verificar as melhores opções 

disponíveis; 

g. Confuso pela grande variedade de oferta: indica o grupo de indivíduos que tem 

dificuldade em fazer escolhas frente a uma grande variedade de marcas e lojas. Ou seja, o 

excesso de informação gera um impasse de avaliar as alternativas existentes para compra; 

h. Orientado a lealdade a marca: é o consumidor que elenca lojas e marcas 

favoritas e habitualmente as seleciona. O comportamento habitual é a característica principal 

desse grupo de indivíduos. 

Shim (1996) classifica os oito estilos acima em três orientações: utilitária, social e 

indesejável. Os estilos perfeccionista ou consciente da alta qualidade (a) e consciente por 

preço e custo-benefício (e), representam a orientação utilitária, pois preço e qualidade são 

pontos centrais desses perfis. Existem também estilos orientados a motivações sociais, para os 

quais marcas e produtos com maior valor têm aspectos recreacionais, a saber: consciente da 

marca ou preço justo (b); consciente da moda ou inovador (c); consciente hedônico ou 

recreacional (d) e orientado a lealdade a marca (h).  Há ainda os estilos impulsivo (f) e 

confuso pela grande variedade de oferta (g), que são perfis indesejáveis, dado que, em geral, 

realizam decisões de compra ruins, conforme o autor. 

Recentemente, as orientações indesejáveis foram agrupadas ao estilo de compra 

utilitário, visto que os quatro tem uma motivação utilitária, seja em preço, valor ou qualidade. 

O agrupamento social é denominado como hedonístico, pois os estilos que o compõem são 

motivados pela gratificação pessoal, expressão do eu e o reconhecimento de marcas, gerando 

prazer no ato do consumo do produto (ZHOU et al., 2010; LYSONSKI; DURVASULA, 

2013). 

Baseado nesse conceito, propõe-se a Ilustração 5 para explicitar os estilos de 

consumidores agrupados nas abordagens utilitária e hedonística. 
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Ilustração 5 - Resumo dos estilos de consumidores 

 
Fonte: ZHOU et al. (2010) 

 

Essa discussão ao longo dos anos acerca dos perfis considerados no Consumer Styles 

Inventory por Sproles e Kendall (1986) é um indício que os autores propuseram um método 

explanatório robusto, capaz de indicar as orientações mentais ou psicológicas (cognitivas e 

emocionais) dos consumidores no contexto do processo decisório de compra frente as 

alternativas existentes no mercado. Aparentemente heterogêneas e com grande variação, as 

orientações podem ser agrupadas, lançando mão de um procedimento analítico, em grupos 

discretos, que capturam a essência dos indivíduos neles englobados. Ou seja, o CSI pode ser 

aplicado como uma técnica de segmentação, que descreve a mentalidade dos consumidores, 

seja em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, para diversas categorias de 

produtos (BAUER et al., 2006; LYSONSKI; DURVASULA, 2013). 

Baseado em tal constatação, sabe-se que um indivíduo pode adotar diferentes estilos 

de consumidor frente ao contexto. Um fator importante que pode alterar o estilo assumido é a 

categoria de produto a ser adquirido, fazendo com que o consumidor assuma abordagens 

distintas frente a decisões de baixo ou alto envolvimento (BAUER et al., 2006). É também 

interessante ressaltar que o desenvolvimento da economia também pode alterar o estilo do 

decisor, como constatado por Lysonksi e Durvasula (2013) no estudo transversal que avaliou 

o comportamento dos consumidores de varejo na Índia em 1994 e em 2009. 

Relembrando, a escala proposta por Sproles e Kendall (1986) baseia-se no princípio de 

que o consumidor tem um estilo de decisão definido por meio de sua orientação mental. Com 

tal definição, os estilos têm uma independência da cultura (VIEIRA, 2011). Tal fato corrobora 
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a aplicação do CSI em diversos contextos: nas últimas três décadas essa escala tem sido 

utilizada em diversos países, tais como Brasil, Índia, Estados Unidos, Nova Zelândia, Grécia, 

Índia, Reino Unido, China e Alemanha, ou em contextos multiculturais (BAUER et al., 2006; 

LENG, 2009; NAYEEM; CASIDY, 2013).  

É importante elucidar que, em determinados estudos, as oito dimensões confirmadas 

no estudo original de Sproles e Kendall (1986) não foram aplicáveis, uma vez que 

apresentaram baixa confiabilidade. Assim, a predominância e/ou ausência dos estilos 

decisórios emergiram em estudos relacionados em países específicos ou contextos 

multinacionais, ainda que compatíveis com a estrutura original do CSI. Ou seja, ainda que 

existem diferenças entre as culturas, as similaridades entre elas no tocante ao estilo decisório 

dos consumidores são maiores (BAUER et al., 2006; LENG; BOTELHO, 2010). 

Para avaliar a evolução da bibliografia acerca do Consumer Styles Inventory, Baldini e 

Ponchio (2016), apresentaram uma análise bibliométrica com estudos utilizando tal escala. 

Para tanto, os autores selecionaram 17 artigos internacionais, os quais tinham mais de 100 

citações em abril de 2016 no Google Schoolar. Esses estudos são apresentados de maneira 

sumarizada na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Sumário de estudos relevantes com a escala CSI 

Estudo País do 
estudo 

Número 
Citações  

Categoria 
de Produto 

Amostra Principais contribuições  

Sproles e 
Kendall 
(1986) 

Estados 
Unidos 

907 Neutra 482 estudantes 
de ensino médio 
da cidade de 
Tucson 

 

Validação da escala Consumer 
Styles Inventory com os oito estilos 
de consumidores. 

Hafstrom 
et al. 
(1992) 

 

 

Coréia 331 Neutra 310 
universitários 
coreanos de 
quarto 
universidades da 
cidade de Taegu 

Adaptação da escala para o idioma 
coreano. 

Validação de sete estilos de 
consumidores para universitários 
coreanos, sendo que o estilo 
consciente da inovação/inovador 
não foi confirmado, indicando 
diferenças para o estudo de Sproles 
e Kendall. Há também distinção em 
relação de priorização das 
preferências. Identificação de estilo 
específico: poupadores de tempo-
energia. 

 

Durvasula 
et al. 
(1993) 

Nova 
Zelândia 

241 Neutra 210 
universitários da 
Nova Zelândia 

Validação do CSI fora do contexto 
americano, para os consumidores 
da Nova Zelândia, que tem 
ambiente de compras distinto dos 
Estados. Esse estudo indica que 
generalização da escala para outras 
culturas e países é possível, desde 
que haja ajustes para a aplicação da 
escala. 

 

Lysonski 
et al. 
(1996) 

Grécia, 
Índia, 
Nova 
Zelândia, 
Estados 
Unidos 

268 Neutra 486 
universitários, 
sendo: 

95 da Grécia 

73 da Índia 

 210 da Nova 
Zelândia                    
108 dos Estados 
Unidos 

 

A estrutura original do CSI 
proposto por Sproles e Kendall 
(1986) foi aplicável somente nos 
Estados Unidos. Há evidências que 
o CSI originalmente proposto é 
mais aplicável em países 
desenvolvidos, ou seja, pode ser 
dependente do estágio de 
desenvolvimento das economias. 

(continua)  
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(continuação)  

(continua) 

 

Estudo País do 
estudo 

Número 
Citações  

Categoria 
de Produto 

Amostra Principais contribuições  

Shim 
(1996) 

Estados 
Unidos 

202 Neutra 1954 estudantes 
de ensino médio 
de 29 escolas, 
sendo:  

53% brancos 

30% hispânicos 

11% nativos  

2% afro-
americanos       

1% asiáticos-
americanos  

Foi pioneiro em verificar o estilo 
de decisão do consumidor frente a 
hipóteses do efeito dos agentes de 
socialização, testando-as utilizando 
análise de regressão múltipla. 
Testou o estilo do consumidor 
adolescente sob a perspectiva de 
sua socialização. Ele é afetado por 
pais, mídia impressa, nível 
educacional, colegas e comerciais 
de televisão. As variáveis que 
afetaram o estilo de consumo dos 
adolescentes foram: gênero, raça, 
razões para trabalhar e valor da 
mesada. 

 

Bakewell e 
Mitchell 
(2003) 

Inglaterra 363 Bens de 
consumo 
(roupas, 
cosméticos, 
sapatos, 
joias) 

244 estudantes 
do sexo 
feminino de 18 
a 22 anos, o que 
correspondeu na 
época mulheres 
adultas da 
geração Y 

Artigo foi pioneiro em avaliar o 
comportamento de compra para 
mulheres e também para a geração 
Y (conforme o texto, pessoas 
nascidas após 1977). 

Utilizou o CSI para segmentar as 
consumidoras em cinco novos 
grupos. 

 

Bao et al. 
(2003) 

China, 

Estados 
Unidos 

196 Neutra 226 
universitários, 
sendo 120 de 
Universidade do 
Norte da China 
e 106 do Sul dos 
Estados Unidos 

Identifica que as dimensões 
culturais, consciência e aversão ao 
risco são relacionadas ao estilo de 
decisão, exceto dimensões como 
consciente da marca e preço justo. 
Infere-se que a consciência do risco 
explica diferenças entre estilos de 
consumidores na China e Estados 
Unidos.  

 

Bakewell e 
Mitchell 
(2004) 

Inglaterra 146 Bens de 
consumo 

245 homens de 
18 a 22 anos 
(geração Y) 

Foram confirmados os oito estilos 
originais mais quarto novos 
segmentações para homens da 
geração Y. Indica o CSI como 
ferramenta potencial para 
segmentar mercados por 
características dos consumidores. 
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(continuação) 

Estudo País do 
estudo 

Número 
Citações  

Categoria 
de Produto 

Amostra Principais contribuições  

Mitchell e 
Walsh 
(2004) 

 

Alemanha 235 Neutra 358 
consumidores 
alemães, sendo 
180 mulheres e 
178 homens 

Estilos de consumidores são 
diferentes para homens e mulheres 
(somente quatro fatores para 
homens enquanto sete foram 
confirmados por mulheres, 
previamente por Walsh et al., 2001. 

 

Leo et al. 
(2005) 

 

Singapura 
e Austrália 

103 Neutra 534 
respondentes, 
sendo: 352 
singapurianos e 
182 australianos 

As dimensões culturais de Hofstede 
afetam os estilos de consumidores.  
Indica a necessidade de investigar a 
influência de categoria de produto. 

 

Bakewell e 
Mitchell 
(2006) 

Inglaterra 131 Neutra  480 
universitários, 
sendo homens e 
mulheres entre 
18 e 22 anos 

Estilos de consumidores são 
distintos para homens e mulheres. 
Foram confirmados os estilos 
originais e quatro fatores adicionais 
para mulheres e três para homens. 

 

Bauer et 
al. (2006)  

Inglaterra e 
Alemanha 

105 Sistema de 
som, jeans e 
relógio; 

Pasta de 
dente, barra 
de chocolate 
e iogurte. 

 

241 estudantes 
universitários, 
sendo 120 
britânicos e 121 
alemães. 

Indica que estilos de consumidores 
são governados pelo envolvimento 
com a categoria de produto. Adapta 
o modelo de Sproles e Kendall a 
um novo modelo, mais compacto e 
dependente da categoria de 
produto. 

Wesley et 
al. (2006) 

 

Estados 
Unidos 

118 Neutra 527 
consumidores 
de shopping 
centers 

 

Avalia os antecedentes e 
consequências dos estilos de 
consumidores. 

Fonte: Elaborada pela autora, adaptado de BALDINI; PONCHIO (2016) 

 

Ao analisar a Tabela 1, nota-se a vasta aplicabilidade do CSI: o método foi aplicado 

para avaliar o estilo do consumidor frente a suas características, tais como idade, sexo, estado 

civil e dimensões culturais, em diferentes países. Nota-se que os estudos datados da década de 

1990, com amostra predominantemente de estudantes, são orientados a validar a escala a 

contextos nacionais e também a realizar comparação multicultural como o estudo de Lysonski 

et al. (1996), que compara os estilos de consumidores na Grécia, Índia, Nova Zelândia e 
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Estados Unidos, buscando relacioná-los com o nível de desenvolvimento dos países 

(BALDINI; PONCHIO, 2016).  

Na década de 2000, novos elementos foram investigados: consumidores passaram a 

ser analisados, a partir de entrevistas em centros comerciais, como nos estudos de Walsh et al. 

(2001), Hiu et al. (2001), Leo et al. (2005), Wesley et al. (2006). O comportamento de compra 

para categorias específicas de produtos também foi iniciado, com destaque para o estudo de 

Bauer et al. (2006) que indica que o estilo adotado é modificado conforme o envolvimento 

com o produto. A variável gênero também foi avaliada, nos estudos de Mitchell e Walsh 

(2004), Bakewell e Mitchell (2006), que indicaram que os estilos de consumidor mais 

presentes para o sexo feminino são distintos para o sexo masculino, tanto na Alemanha 

quanto na Inglaterra (BALDINI; PONCHIO, 2016).  

Também é importante citar que, conforme apresentado por Baldini e Ponchio (2016), 

existe um número limitado de publicações nacionais aplicando o CSI, com baixo número de 

citações, corroborando com o estudo de Mazzon e Hernandez (2013), o qual indica a baixa 

citação de autores brasileiros em publicações da área de marketing. Assim, os autores 

apresentaram uma revisão de todos estudos brasileiros apresentados em pesquisa no Google 

Schoolar, em abril de 2016. Esses estudos estão apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Sumário das publicações de CSI de autores brasileiros 

Estudo País do 
estudo 

Número 
Citações  

Categoria 
de Produto 

Amostra Principais contribuições  

Pizzutti-
Santos e 
Fernandes 
(2006) 

Brasil 
(Porto 
Alegre) 

11 Neutra 464 estudantes 
em um evento 
no Rio Grande 
do Sul 

Pioneiro na aplicação do CSI no 
Brasil. Validou a escala no 
contexto nacional. Realizou a 
tradução de questionário para 
Português brasileiro através de 
tradução reversa. 

 

Leng e 
Botelho 
(2010) 

Brasil, 
Estados 
Unidos              
e Japão 

26 Celular 348 
consumidores, 
sendo 

108 brasileiros, 
104 americanos, 
107 japoneses  

Pioneiro em utilizar a escala para 
o Brasil em um contexto 
multicultural. A partir das 
dimensões de cultura de Hofstede, 
indica que existe a influência ao 
estilo de compra para a categoria 
de produto celular. 

 

Vieira 
(2011) 

Brasil 3 Neutra 394 
universitários 

Tradução reversa para o 
português-brasileiro. Confirmou 
os oito estilos de consumidores 
para o contexto nacional. 

 

Castro 
(2012) 

Brasil - Eletrônicos 
(celular, 
notebook e 
similares) 

596 estudantes 
de três 
universidades 
do ABC paulista 

Aplicou o CSI para a última 
compra comparada realizada pelo 
respondente. 

 

 

Oliveira et 
al. (2015) 

Brasil - Neutra 513 mulheres de 
Minas Gerais 
entre 21 e 59 
anos, sendo 233 
casadas e 280 
solteiras. 

Aplicação de questionário online, 
pela plataforma SurveyMonkey. 
Mulheres casadas e solteiras tem 
estilos semelhantes, exceto para o 
fator relacionado a moda, as quais 
as solteiras têm maior 
preocupação. Comparou com 
outros estudos que verificam o 
efeito do gênero no estilo. 

Fonte: Elaborada pela autora, adaptado de BALDINI; PONCHIO, 2016 
 

 Pizzutti-Santos e Fernandes (2006) foram os pioneiros no Brasil, trinta anos após a 

primeira publicação da CSI, ao validar a aplicabilidade da escala em um estudo envolvendo 

464 consumidores adolescentes, em um evento na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio 

Grande do Sul. 
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Pizzutti-Santos e Fernandes (2006) ressaltam a limitação da aplicação do estudo de 

maneira generalizada, uma vez que foi avaliada uma amostra não probabilística, composta por 

adolescentes de somente uma região do país. 

Outra contribuição importante desse estudo desenvolvido por Pizzutti-Santos e 

Fernandes (2006) foi a aplicação da técnica de tradução reversa para adaptar a escala, no 

tocante à linguagem e terminologia, ao Brasil. Os autores realizaram um pré-teste com 

objetivo de garantir o significado e aumentar a precisão da medição. O resultado obtido está 

disponível na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Escala de estilos de consumidores 

Fator 1: Perfeccionismo 
 Adquirir produtos de qualidade muito boa é muito importante para mim.  
 Quando o assunto é comprar produtos, tento comprar o melhor ou fazer a escolha perfeita.  
 Em geral, eu tento comprar produtos com qualidade superior a todos os outros. 
 Eu faço um esforço extra para escolher produtos de qualidade superior a todos os outros. 

 
Fator 2: Marca 

 As marcas bem conhecidas nacionalmente são as melhores para mim. 
 As marcas mais caras são, geralmente, a minha escolha. 
 Quanto maior o preço de um produto, melhor a sua qualidade. 

 
Fator 3: Moda 

 Eu geralmente tenho uma ou mais roupas da última moda (atual).  
 Eu mantenho meu guarda-roupa atualizado com as mudanças na moda. 
 Um estilo fashion e atrativo é muito importante para mim. 

 
Fator 4: Hedonismo 

 Comprar é uma atividade prazerosa para mim.  
 Ir as compras é uma das atividades mais divertidas da minha vida.  
 O tempo que levo comprando em lojas é bem empregado. 

 
Fator 5: Preço 

 Eu compro sempre que possível quando os preços são promocionais.  
 Os produtos de preço menor são geralmente a minha escolha.  
 Eu busco cuidadosamente gastar o dinheiro da melhor forma possível.  
 Eu comparo preços para encontrar produtos mais baratos. 

 
Fator 6: Impulso 

 Eu sou impulsivo quando estou comprando.  
 Frequentemente faço compras sem cuidado, as quais, mais tarde, desejaria não ter feito. 

 
Fator 7: Confuso 

 Existem tantas marcas para escolher que, frequentemente, me sinto confuso. 
 Às vezes é difícil escolher em quais lojas comprar.  
 Quanto mais eu aprendo sobre os produtos, mais difícil é escolher o melhor. 
 Todas as informações que recebo, sobre diferentes produtos, me deixam confuso. 

 
Fator 8: Leal 

 Eu tenho marcas favoritas que compro sempre. 
 Assim que acho uma marca ou produto que gosto, eu a(o) mantenho como minha(meu) favorita(o).  
 Eu vou as mesmas lojas cada vez que vou as compras.  
 Eu sou leal a certas marcas e lojas. 

 

Fonte: PIZZUTTI-SANTOS; FERNANDES, 2006 

 

Leng (2009) também aplicou a escala CSI a brasileiros, comparando-a aos estilos de 

consumidores de celulares americanos e japoneses, a fim de checar a influência da cultura, 

utilizando as dimensões de Hofstede. Para tanto, entre agosto e setembro de 2008, coletou 

dados com respondentes que haviam adquirido um celular nos últimos três anos. A amostra de 
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108 respondentes brasileiros, de conveniência, foi abordada em shopping centers e 

universidades nos Estados do Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Nos Estados Unidos, 104 

respondentes dos Estados de Nova Jersey e Nova York foram considerados. Por fim, os 107 

respondentes das cidades japonesas de Aichi, Fukuoka, Hyogo e Osaka também participaram 

do estudo. O estudo indica que existe uma influência da cultura nos estilos adotados pelos 

consumidores de celulares.   

A adaptação do questionário proposto por Sproles e Kendall (1986) para ser 

compatível com a categoria avaliada, celular, com técnica de tradução reversa, é uma grande 

contribuição da dissertação de Leng (2009), indicando que o linguajar deve ser adaptado para 

uma avaliação coerente com o produto.  

Posteriormente transformado em um artigo publicado por Leng e Botelho (2010), esse 

estudo teve duas contribuições importantes: a de comparar o consumidor de três localidades e 

analisar o efeito da cultura no estilo adotado, além de ter sido aplicado a uma compra 

assumida como de alto envolvimento, a aquisição de celulares, contexto pouco explorado na 

literatura (BALDINI; PONCHIO, 2016). 

A validade da escala no contexto brasileiro também foi confirmada por Vieira (2011), 

o qual avaliou 394 observações de estudantes coletadas em três universidades. Castro (2012) 

aplicou o CSI a 596 universitários de três faculdades localizadas no Grande ABC, 

corroborando a aplicação da escala em sua totalidade. Três anos mais tarde, Oliveira et al. 

(2015) também validaram o CSI no Brasil, dessa vez no contexto de consumidoras mineiras 

adultas. 

De maneira geral, ao refletir sobre as publicações brasileiras e internacionais, 

disponíveis nas Tabelas 1 e 2, nota-se que muitos dos estudos foram realizados com 

estudantes, com categoria de produto neutra. Ainda que esses respondentes tenham 

experiências de compras, essas podem ser limitadas a categorias específicas de produto, como 

lazer, vestuário e bens de consumo não-duráveis, como identificado por Baldini e Ponchio 

(2016).  

Em se tratando de produtos avaliados, na maioria das publicações, a aplicação do 

questionário deu-se em um contexto amplo, avaliando o comportamento do consumidor em 

relação a compras de maneira genérica, sem atribuir o comportamento adotado a uma 

categoria específica de produtos. Nesse cenário, pode-se negligenciar os diferentes estilos 

adotados pelo mesmo consumidor, frente a distintas categorias de produto, principalmente em 
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compras de alto envolvimento. Com isso, a utilização dos resultados do CSI desses estudos 

para desenvolver planos de marketing deve ser realizada com cautela, uma vez que os 

resultados podem não ser relacionados à categoria de produto em análise, nem aos 

consumidores que realmente tomarão a decisão de compra (BAUER et al., 2006; BALDINI; 

PONCHIO, 2016).   

Lastovicka (1979) indica que uma categoria de produto possui significado diferente 

para cada grupo de consumidores e, posteriormente, Bauer et al. (2006) validam a hipótese de 

que os estilos decisórios são dependentes do envolvimento com o produto e confirmam a 

necessidade de identificar estilos de consumidores de maneira mais adequada, para diferentes 

categorias, fazendo válido o objetivo específico de relacionar os estilos de decisão do 

consumidor para uma categoria específica: veículos comerciais leves. Com isso, é possível 

aumentar a precisão da ferramenta, apoiando gerentes desenvolver planos de marketing mais 

compatíveis com o seu público-alvo, o qual, por sua vez, receberá ofertas mais adequadas às 

suas necessidades. 

Mesmo que seja clara a importância de aplicar o Consumer Styles Inventory a 

categorias específicas de produto, tal abordagem ainda tem se desenvolvido, uma vez que 

muitos estudos ainda aplicam essa escala em contexto neutro em relação a produtos (BAUER 

et al., 2006).  

Nesse sentido, conforme citado na seção Justificativa, o presente estudo pode 

contribuir para elucidar aspectos pouco explorados na literatura: avaliar o estilo de 

consumidores, utilizando uma categoria específica de produto, assumida como de alto 

envolvimento, com indivíduos que tenham passado por esse processo de compra. 

Ainda que a aplicação do CSI seja vasta tanto no aspecto nacional, internacional ou 

multicultural, nota-se sua aplicação principalmente em decisões de baixo envolvimento 

(BAUER et al., 2006; NAYEEM; CASIDY, 2013), como pode ser verificado nas Tabelas 2 e 

3. Para decisões de alto envolvimento ainda existem poucas análises, dentre elas destaca-se a 

dissertação de Leng (2009), previamente citado, e o estudo conduzido por Nayeem e Casidy 

(2013) que avaliaram o CSI para aquisição de veículos de passeio na Austrália. Entretanto, 

nota-se que a categoria selecionada para essa dissertação tem aplicação para fins profissionais, 

uso distinto de um automóvel adquirido por pessoas físicas, no estudo supracitado. 

Baseado nos estudos avaliados, confirma-se escassez na bibliografia acerca da 

aplicação do CSI para compras de alto envolvimento e a inédita avaliação do estilo de 
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consumidores da categoria de produto selecionada, corroborando com a justificativa, 

apresentada no Capítulo 1, e reforçando a relevância do objetivo proposto, ou seja, aplicar o 

Consumer Styles Inventory na aquisição de veículos comerciais leves, a fim de relacionar o 

estilo decisório e avaliar a importância das fontes de recomendações adotados pelos seus 

consumidores.  

 

2.4 Decisão de alto envolvimento  

 

No âmbito de marketing, o grau de envolvimento do consumidor com um produto foi 

estudado pela primeira vez em meados 1960 por Krugman, relacionando-o à propaganda. 

Esse construto torna-se então um objeto de estudos na área de comportamento do consumidor 

(KRUGMAN, 1965; KRUGMAN, 1966; ALMEIDA; DÜSENBERG, 2014). 

Antes de contextualizar o seu impacto em decisões, é importante compreender o 

construto envolvimento, o qual tem três abordagens: (a) pessoal, que motiva o indivíduo de 

acordo com seus interesses, necessidades e valores; (b) física, que considera o interesse acerca 

das propriedades e características da categoria de produto; (c) situacional: que pode, de 

acordo com um acontecimento temporário, alterar o nível de interesse ou relevância de um 

objeto (ZAICHKOWSKY, 1985, 1994). 

Conforme Rothschild (1984, p. 217, tradução nossa) o construto “é o estado de 

interesse, motivação ou excitação, na qual o esforço aplicado é a função do nível de 

envolvimento”. Já para Zaichkowsky (1985, p. 342, tradução nossa), envolvimento é “a 

relevância percebida de um objeto dada as necessidades, valores e interesses inerentes a um 

indivíduo”. Engel, Blackwell e Miniard (2005, p.95) definem que “é o nível de importância 

pessoal percebida e/ou interesse invocado por um estímulo ou em uma situação específica”. Já 

Cilingir e Basfirinci (2014, p. 289, tradução nossa) citam que esse construto “refere-se a um 

compromisso corrente do consumidor relacionado a seus pensamentos, sentimentos, valores e 

resposta a uma categoria de produto”. 

Frente às definições citadas, nota-se a falta de uniformidade nas conceituações, 

causada pelas diversas abordagens e influências acerca do envolvimento. Como exemplos, 

podemos citar: propaganda, processo de decisão de compra ou produto (FONSECA; ROSSI, 

1998). Mesmo frente às definições difusas, pode-se constatar que o comportamento do 

consumidor e não do objeto determina o envolvimento em relação a categoria de produtos, 
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baseado na relevância ou importância dessa ao indivíduo (LASTOVICKA, 1979; VON 

RIESEN; HERNDON, 2011; ALMEIDA; DÜSENBERG, 2014). 

É importante ressaltar que o envolvimento ocorre em um processo, como a compra de 

um veículo comercial leve, o qual é orientado por variáveis externas, tais como a situação, o 

produto e a comunicação; assim como por variáveis internas, por exemplo, estabilidade, ego e 

valores (ROTHSCHILD, 1984). Além disso, o relacionamento entre envolvimento e 

comportamento de compra já foram indicados em outros estudos acadêmicos 

(LASTOVICKA, 1979). 

Dependendo da relevância atribuída pelo indivíduo, ao uso do produto ou serviço e 

ambiente social, os modelos de processo decisório de compra podem ser de alto ou baixo 

envolvimento. Esse nível de envolvimento afeta os tipos de busca, quantidade e 

processamento de informações voltadas a fortalecer a decisão (FONSECA; ROSSI, 1998).  

De acordo com Grewal et al., (2003 apud NAYEEM; CASIDY, 2013, p. 735, tradução 

nossa), uma compra de alto envolvimento é definida como “um processo cuidadoso de 

selecionar uma escolha lógica entre opções variáveis”. Os modelos de processo decisório de 

alto envolvimento possuem uma abordagem semelhante a uma resolução de problemas: os 

indivíduos buscam atingir seus objetivos através da busca de informações e avaliação de 

soluções possíveis, até encontrar uma alternativa satisfatória (FLETCHER, 1987). 

Nesse contexto, o consumidor é caracterizado com um agente ativo de busca de 

informação para resolução do problema enfrentado, que é a decisão de compra 

(LASTOVICKA, 1979). Tal busca é intensificada em decisões de alto envolvimento, as quais 

são percebidas como de risco elevado e complexas, o que leva o consumidor a analisar mais 

criteriosamente os atributos de produto e buscar ativamente informação para avaliar as 

alternativas existentes, a fim de minimizar o risco percebido (WU; WANG, 2011). 

São avaliados os aspectos positivos e negativos de sua escolha em termos de marca, 

qualidade, preço e inovação. Com isso, os consumidores buscam estimar qual a melhor 

alternativa, basicamente utilizando o processo decisório clássico, como previamente exposto: 

reconhecimento do problema, busca de informação, avaliação e seleção, compra e pós-

compra. Um modelo de comportamento do consumidor proposto por Neal et al. (2000) foi 

adaptado para um modelo de decisão de compra de automóveis (NAYEEM, 2012). Tal 

modelo adaptado pode ser verificado na Ilustração 6. 
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Ilustração 6 - Modelo de processo de decisão do consumidor adaptado de Neal et al.,2000 

 

Fonte: NAYEEM, 2012 

 

Ao observar a Ilustração 6, nota-se a similaridade de decisões de alto envolvimento 

com o processo de decisões estratégicas e comportamento do consumidor, previamente 

apresentados nesse capítulo, como a proposta de Clemen e Reilly (2001) e o Modelo EKB. 

Ressalta-se, ainda, a busca de informações para realizar a melhor decisão, como citado por 

Fletcher (1987). 

Em se tratando de automotores, essa categoria de produtos foi classificada 

preliminarmente como de alto envolvimento: Lastovicka e Gardner (1978) utilizam veículos 

compactos para avaliar os efeitos cognitivos de alto e baixo envolvimento e Nayeem (2012) 

destaca que a aquisição de um automóvel é de alto envolvimento, pois este é muito importante 

na vida do indivíduo, tendo abrangência também social. Outra característica citada acerca 

dessa compra pelo autor foi: compra não frequente, envolve risco e grande investimento, 

fazendo com que uma decisão racional emerga. Nesse sentido, para a compra de um veículo 

comercial leve, o processo de compra do consumidor aproxima-se de uma aquisição 

organizacional, uma vez que o veículo é uma ferramenta de trabalho.  

Ainda que o envolvimento passou a ser analisado no meio acadêmico a partir de 

meados da década de 1960, após ser citado por Krugman (1965), as primeiras abordagens 

para medi-lo datam de meados da década de 1980. Por ter definições difusas, foram propostas 
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diversas escalas, indicando uma complexidade na medição desse construto. Ainda hoje não 

existe um consenso no meio acadêmico da medição mais apropriada para esse construto 

(FONSECA e ROSSI, 1998; ALMEIDA; DÜSENBERG, 2014). 

Entre os métodos para medir o envolvimento, destaca-se a proposta por Zaichkowsky 

(1985) que desenvolveu uma escala unidimensional, denominada PII – Personal Involvement 

Inventory, cuja validade (exceto convergente e discriminante), estabilidade e confiabilidade 

foram confirmadas em um estudo envolvendo 268 estudantes de graduação, 49 estudantes de 

MBA e 54 membros administrativos da universidade. Com questionários com 20 itens, 

usando uma escala Likert de sete pontos, esses respondentes avaliaram categorias de produto, 

dentre elas câmera fotográfica de 35 mm, vinho (para ocasião normal ou jantar especial) e 

cereal matinal. 

Zaichkowsky (1985) propôs uma ferramenta de aplicação rápida, para avaliar o 

envolvimento em diferentes categorias, com aplicabilidade também a propagandas e 

processos decisórios. Para tanto, a autora explicita, no apêndice de seu artigo, a alteração de 

palavras na escala para usar em ambos cenários. É interessante ressaltar que a autora já 

indicava automóveis como uma categoria de alto envolvimento nesse estudo. 

No âmbito acadêmico, o Personal Involvement Inventory foi criticado devido ao uso 

de questionário extenso, escala unidimensional para medir um construto complexo, que 

envolve componentes cognitivos e emocionais, além da contestação de sua aplicabilidade para 

medir o envolvimento em contexto de propaganda. Frente a tais críticas, Zaichkowsky (1994) 

reavalia o questionário, compactando-o em dez itens, sem alterar significantemente a 

confiabilidade. No mesmo artigo, a autora aplica-o de maneira bem-sucedida em um contexto 

de avaliação de envolvimento com propaganda e confirma que o PII é capaz de capturar 

aspectos emocionais e cognitivos, mesmo em uma escala unidimensional. Com isso, a autora 

contestou as críticas apresentadas como pontos incoerentes de sua escala original 

(ZAICHKOWSKY, 1994). 

A escala PII revisada foi aplicada no Brasil por Sordi (2011) para verificar o 

envolvimento com o futebol e seu efeito com o comparecimento em jogos. Mielli e 

Mantovani (2014) utilizaram a escala Personal Involvement Inventory adaptada para medir o 

envolvimento com a Copa do Mundo no Brasil, resultando em um alfa de Cronbach de 0,927. 

No mesmo ano que Zaichkowsky (1985) apresenta o PII, outro estudo com 

contribuição significativa para a mensuração do envolvimento foi apresentado: Laurent e 
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Kapferer (1985) apresentam uma escala multidimensional para medir o mesmo construto, 

denominada IP, do inglês Involvement Profile (FONSECA; ROSSI, 1998). Para desenvolver o 

instrumento, os autores franceses consideram que existem mais de um tipo de envolvimento, 

os quais são dependentes de antecedentes. São eles: importância percebida do produto, valor 

hedônico e simbólico atribuído, além do risco percebido, em termos da importância em caso 

de escolha ser malsucedida e também da probabilidade de realizar um equívoco na decisão. 

Assume-se também que cada um desses cinco aspectos tem consequências distintas no 

comportamento do consumidor (LAURENT; KAPFERER, 1985). 

No desenvolvimento da escala, foi realizada uma análise empírica com 14 categorias 

de produto, abordando as facetas acima citadas, avaliadas por meio de escala Likert de cinco 

pontos. Foram realizadas duas coletas de dados com 100 donas de casa cada, as quais 

avaliaram diversos produtos. A terceira onda teve uma amostra de 207 donas de casa que 

avaliaram duas categorias (LAURENT; KAPFERER, 1985). 

Em estudos subsequentes, a multidimensionalidade do IP foi apreciada. Por outro lado, 

críticas também surgiram: indisponibilidade da descrição dos itens da escala de envolvimento 

no trabalho original, além de contestação da confiabilidade da adaptação da escala ao idioma 

inglês, uma vez que foi seu desenvolvimento e validação foram realizados em francês 

(MCQUARRIE; MUNSON, 1986 apud FONSECA; ROSSI, 1998). Além disso, alguns 

autores indicam a alta a correlação entre os fatores e dimensões, como interesse e prazer, que 

se unem na escala (ALMEIDA; DÜSENBERG, 2014). 

Frente às críticas do Personal Involvement Inventory (PII) e Involvement Profile (IP) 

acima citadas, Jain e Srinivasan (1990) propuseram uma nova escala, denominada NIP, do 

inglês New Involvement Profile. Ela foi validada por meio de entrevistas com 375 

universitários, os quais avaliaram cinco de dez categorias de produtos, a partir de um 

questionário que surgiu combinação entre as escalas PII e IP, gerando uma nova escala com 

15 itens (JAIN; SRINIVASAN, 1990). A escala NIP teve aplicação em diversos países.   

No Brasil, Fonseca (1999) utilizou a escala NIP em questionário para avaliar, em 

Porto Alegre, o envolvimento dos consumidores acerca as categorias de produto cerveja, 

chocolate, corte de cabelo, CD, televisor, detergente, shampoo e pilha; Larán e Rossi (2006) 

assumem roupa e celulares como produtos de alto envolvimento e avaliam, para essas 

categorias, o construto surpresa com respondentes de três universidades brasileiras; Barcellos 

(2007) aplicou a escala para o estudo de comportamento de consumo de carne bovina em um 
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contexto multicultural, envolvendo Brasil (consumidores de Porto Alegre e São Paulo), 

Holanda (Amersfoort, Tilburg, Deventer) e Austrália (Sidney); Lucas et al. (2014) avaliam o 

envolvimento com automóvel por proprietários residentes na cidade de São Bernardo do 

Campo. 

Mais recentemente, Almeida e Düsenberg (2014) avaliam o envolvimento de 

estudantes universitários do Rio de Janeiro em relação a tênis, telefone celular, bebida 

esportiva e refrigerante utilizando as escalas Personal Involvement Inventory e New 

Involvement Profile, indicando que as duas escalas produziram o mesmo grau de 

convergência. Aplicando também as duas escalas, Santos (2016) verificou a predição das duas 

escalas em relação à boca a boca e intenção de recompra de participação em eventos de 

corrida de rua na cidade de São Paulo, indicando, para esse caso, a NIP como melhor 

instrumento. 

Por ser uma escala mais recente desenvolvida e aplicada em diversos países, inclusive 

no Brasil, a PII proposta por Zaichkowsky (1994) será utilizada como instrumento para medir 

o envolvimento dos consumidores no processo de compra de veículos comerciais leves, 

corroborando com um dos objetivos específicos da dissertação. 

Outro aspecto importante, indicado por Bauer et al. (2006), é que o envolvimento 

influencia a procura, processamento e memorização de informação. Tal afirmação já havia 

sido previamente debatida em diversos estudos quando esses autores explicitam uma 

contribuição adicional, relevante para essa dissertação: indicaram que devido à busca de 

informação, esse construto governa o estilo decisório do consumidor, ou seja, o CSI. Com 

isso, os autores abrem espaço para outros trabalhos acadêmicos envolvendo essas duas 

variáveis, como apresentado por Nayeem e Casidy (2013), no contexto de compras de 

automóveis na Austrália. Nesse sentido, explicitar-se-á a conceituação de fontes de 

recomendações na próxima seção. 

 

2.5 Fontes de recomendação  

 

Em decisões de alto envolvimento, cuja complexidade e risco percebido são maiores, o 

consumidor tende a buscar informações externamente para decidir. A categoria de produto 

exerce papel fundamental para a procura, pois sua relevância, preço e visibilidade determina o 



54 
 

  

grau de engajamento do indivíduo na coleta de informações, buscando ativamente fontes 

externas para apoiar na decisão de compra. Nesse sentido, em estudos do comportamento do 

consumidor, especialmente para bens duráveis, é relevante analisar o processo de 

levantamento de informações que suportam a decisão de compra, pois tanto o envolvimento 

no processo decisório quanto a categoria de produto impactam na coleta de informações, 

sendo relevante analisar as fontes externas, sejam elas formais ou informais, bem como a 

maneira que elas são acessadas (PUNJ; STAELIN, 1983; BEATTY; SMITH, 1987; 

SOLOMON, 2002; PONCHIO et al., 2003; LOPES; SILVA, 2012). 

A importância se reafirma sob a ótica gerencial: para desenvolver planos de marketing 

bem-sucedidos, é necessário compreender a fase de busca de informação, pois os dados 

coletados pelo consumidor para comparação entre alternativas irão influenciar diretamente a 

sua escolha final (PIRES; MARCHETTI, 2000; PONCHIO et al., 2003).  

Já sob a perspectiva do consumidor, a busca de informação pode apoiar uma melhor 

escolha em termos de custo-benefício, otimizando a satisfação com a decisão de compra e 

com o produto, além de reduzir o risco percebido. A fim de usufruir desses benefícios, quanto 

maior o número de alternativas disponíveis no mercado e, consequentemente, avaliações 

necessárias, maior será a busca de informações externas (PUNJ; STAELIN, 1983; 

SOLOMON, 2002). Nota-se que as fontes de recomendações são uma referência para a 

avaliação de alternativas. 

Park e Lessig (1977, p. 102, tradução nossa) afirmam que “um grupo de influência é 

definido com um indivíduo ou grupo, real ou imaginário, que tem relevância significativa para 

as avaliações, aspirações ou comportamento de um indivíduo”. Conceitualmente, conforme 

Beatty e Smith (1987, p. 85, tradução nossa), busca externa é: “o grau de atenção, percepção e 

esforço direcionado para obter dados ou informações relacionados a uma compra. O foco é 

direcionado a busca ativa”. A fim de delimitar a etapa de coleta de informação e situar o 

construto fonte de recomendação no processo de compra, Punj e Staelin (1983, p. 367, 

tradução nossa) consideram que “a busca é iniciada no momento em que o consumidor 

reconhece e considera conscientemente a necessidade da aquisição (...) e termina no momento 

em que a compra (...) é efetuada”. 

Para o caso de automóveis, Doran (2002 apud NAYEEM; CASIDY 2013, p. 736, 

tradução nossa) cita que “os consumidores buscam diversas fontes de informações que 

avaliem como confiáveis”. Essa afirmação bem como os esforços aplicados na etapa de busca 
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pode ser facilmente compreendida frente ao longo processo decisório desse tipo compra, o 

qual envolve diversos critérios e fontes, como debatido anteriormente (NAYEEM; CASIDY, 

2013). 

Como exemplos de fonte de recomendações para a compra um automóvel, Punj e 

Staelin (1983) citam amigos, livros e revistas técnicas, consulta a vendedores ou técnicos de 

revendedor e test drive, sendo o tempo medido como o número de horas discutindo a possível 

compra com amigos e vizinhos; tempo investido lendo jornais/revistas/livros técnicos, 

apreciando propaganda nos meios anteriormente citados, checando a classificação geral do 

veículo e analisando literatura técnica do fabricante; número de horas gastas deslocando-se 

para visitar revendedores, incluindo o tempo de contemplação no showroom e conversando 

efetivamente com vendedores, além de realizar o test drive. Também é medido o número de 

visitas a revendedores, bem como contagem do total de fontes nas quais se buscou 

informação. 

Trinta anos depois, Nayeem e Casidy (2013) realizaram um estudo com o objetivo de 

verificar, para estilos de consumidor agrupados usando a escala Consumer Styles Inventory, as 

fontes de informações mais utilizadas na aquisição de veículos na Austrália. Foram 

considerados como influências externas: informações dos revendedores, test-drives 

realizados, busca na internet, consulta à família e amigos. Para medir essas influências foram 

coletados o número de revendedores consultados, bem como o tempo dispendido nesses 

concessionários, número de test-drives realizados, quantidade de familiares ou amigos 

consultados, tempo de busca de informação na pesquisa. 

É importante ressaltar que Punj e Staelin (1983) compreendem que a família também 

faz parte do processo de compra de um automóvel, atuando como decisor. Já Nayeem e 

Casidy (2013) identificam a família como uma fonte de informação. Assim como no artigo 

desses autores australianos, essa dissertação considera a família como uma das fontes de 

informação, uma vez que a avaliação será realizada sob a categoria de veículos comerciais 

leves, a qual se trata de uma aplicação profissional. Nesse sentido, assume-se que a família 

não participe do processo como decisora efetivamente, mas sim como uma fonte de 

recomendação. 

Nos trabalhos de Punj e Staelin (1983) e Nayeem e Casidy (2013) nota-se uma ampla 

variedade nas fontes de recomendações utilizadas no processo de busca. Em se tratando de 

automóveis, contexto de decisão de alto envolvimento, cujas características e modelos 

disponíveis são numerosos, o nível de informação coletado pode ser muito grande. Nesse 
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cenário, como indicado por Duhan et al. (1997), para aumentar a eficiência no processo 

decisório, os consumidores lançam mão de heurísticas de decisão para simplificar a coleta e 

processo de análise, ou seja, usam estratégias simplificadoras ou regras para facilitar a 

decisão. 

Heurísticas podem ser aplicadas considerando-se as características do produto, a fim 

de limitar o universo de produtos a ser analisado, selecionando os atributos mínimos 

desejáveis. Outra estratégia aplicada é buscar recomendações para reduzir o número de 

alternativas ou o número de atributos considerados na decisão. Assim, as fontes de 

recomendações irão impactar na decisão final, sendo importante compreender a sua presença 

e maneira que o consumidor as seleciona. Em geral, a presença do boca-a-boca é marcante 

nesse processo (DUHAN et al., 1997; PONCHIO et al., 2003). 

Ainda que as empresas pareçam preocupar-se pouco com canais informais, focando 

seus esforços na comunicação formal, a importância do boca-a-boca no processo de busca de 

informação já é citada em estudos desde a década de 1980, indicando que é um canal 

importante no processo decisório. Assim, identificar os fatores que influenciam a forma como 

o consumidor se serve das fontes de informações disponíveis é fundamental para o 

delineamento de programas de comunicação (FLETCHER, 1987; PIRES; MARCHETTI, 

2000; PONCHIO et al., 2003). 

Uma das maneiras de categorizar as fontes de recomendação é a proximidade ou 

ligação entre o consumidor e o emissor de informação: em a ligação sendo relevante, como 

amigos, vizinhos, parentes e colegas de trabalho, diz-se que é uma fonte forte; por outro lado, 

se a conexão é baixa, como agências governamentais, especialistas e técnicos, diz-se que é 

uma fonte fraca. Fontes fortes são importantes sob a perspectiva emocional, tendo maior 

influência; já as fontes fracas são numerosas, tem com grande variedade e são mais 

especializadas, tendo maior caráter informacional. Em geral, a dificuldade da escolha e 

conhecimento prévio do consumidor, leva-o a buscar informações de fontes fortes; caso 

informações instrumentais sejam relevantes, a escolha de fontes fracas é priorizada (DUHAN 

et al., 1997; PIRES; MARCHETTI, 2000; PONCHIO et al., 2003). 

Com base no conceito de fontes fracas e fortes, Duhan et al. (1997) propuseram um 

modelo para descrever as diferenças qualitativas entre elas, evidenciando os fatores que 

influenciam os consumidores a usá-las e acessá-las, seja pela importância da decisão, pela 

dificuldade de tomá-la ou conhecimento prévio do decisor. Tal modelo foi validado em uma 
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análise com 245 questionários válidos, respondidos por mulheres acerca das fontes usadas na 

seleção de um obstetra. Esse foi um estudo importante, pois no momento de sua publicação 

era evidente a importância das fontes de recomendações, entretanto, não havia estudos para 

identificar as motivações do consumidor em selecioná-las. 

O modelo de Duhan et al. (1997) foi aplicado na dissertação de mestrado de Pires 

(1999), que analisou o comportamento de compra de consumidores automóveis zero 

quilômetro na cidade de Maringá, a partir de uma amostra 128 respondentes.  

Ainda no contexto de escolha de veículos, Ponchio et al. (2003) também avaliaram o 

modelo proposto por Duhan et al. (1997) por meio de um experimento baseado em ambiente 

online, no qual 122 estudantes da FGV/EAESP participaram. Ainda que tenha sido avaliada 

uma amostra de conveniência e que tenham ocorrido limitações técnicas do ambiente virtual, 

relacionadas à velocidade de navegação e queda de conexão, o resultado desse estudo também 

é considerável: o modelo novamente não foi adequado. 

Com base nos estudos de comportamento do consumidor de automóveis no Brasil, 

decidiu-se que não será aplicado o modelo de seleção de fontes fracas e fortes proposto por 

Duhan et al. (1997) na presente dissertação. Entretanto, será utilizado para apresentar as 

fontes fracas e fortes presentes na busca de informação nos estudos brasileiros, conforme 

Tabela 4, apresentada posteriormente nesse capítulo. 

Além dos estudos previamente citados, de Pires (1999) e Ponchio et al. (2003), há na 

literatura brasileira de comportamento do consumidor outros artigos, nos quais são citadas 

fontes de recomendações na compra de automóveis ou veículos comerciais, como por 

exemplo Mattar (1982), Sampaio et al. (2004), Cândido (2004), Yamaguti (2005) e Sastre 

(2009).  

Ao modelar o comportamento de consumidor de veículos novos baseado no Modelo 

Engel-Kollat-Blackwell, Mattar (1982) avaliou, de maneira pioneira, as principais fontes de 

recomendação durante o Salão do Automóvel de São Paulo. Após duas décadas, Sampaio et 

al. (2004) revisitaram a proposta de Mattar (1982) realizando pesquisa com 43 respondentes 

entrevistados em revendedores na cidade de Juiz de Fora, no Estado de Minas Gerais.  

 Em se tratando de veículos comerciais, Cândido (2004) apresenta o processo de 

decisão de compras de caminhões pesados, inclusive as principais fontes para a seleção do 

fornecedor, ou seja, fabricante do veículo. Nota-se que o autor usa a palavra “fornecedor” 
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corroborando para compreender o veículo comercial como uma ferramenta de trabalho. Para 

compreender o processo de decisão, o autor realizou uma survey com 170 de empresas 

transportadoras com sede na região metropolitana de Porto Alegre.  

 A dissertação de Yamaguti (2005) analisou a influência da família no processo de 

decisão de compra de automóveis novos, a partir de 15 entrevistas com proprietários de 

veículos Toyota Corolla e Honda Civic, os quais citaram fontes semelhantes às identificadas 

por Sampaio, com destaque a citação de sites na internet. 

Ainda no contexto brasileiro, em específico para veículos utilitários da marca Troller, 

Sastre (2009) avaliou as principais influências, para três grupos distintos de consumidores. A 

autora considerou as seguintes fontes de informação: pessoas (grupos de amigos, familiares, 

mecânicos), comunicação (grupos virtuais, blogs formais e informais, revistas especializadas, 

clube de jipeiros), montadora (Copa Troller ou site). 

 As fontes de recomendações utilizadas para a compra de veículos, analisadas nos 

trabalhos supracitados, estão sumarizadas na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Fontes de informações consultadas no processo de compra de veículos identificadas na literatura 
brasileira 
 Mattar 

(1982) 
 Pires 

(1999) ¹ 
Sampaio et 
al. (2004) 

Cândido 
(2004) 

Yamaguti 
(2005) 

Sastre 
(2009) 

 FONTES FORTES  

Amigos  X  X X  X X 

Parentes X  X X  X X 

Colegas de 
trabalho 

X 
 

X X   X 

Colegas do mesmo 
ramo de atuação 

 
 

  X   

Líderes de opinião   X     

 FONTES FRACAS 

Mecânicos ou 
especialistas  

 
 

X    X 

Informações de 
vendedores 

X 
 

X X X   

Artigos em revista 
especializada 

X 
 

X X X³ X X 

Artigos em revista 
e jornal comuns 

X 
 

X X X³ X  

Catálogo, manual, 
folheto técnico  

X 
 

X X    

Propagandas na 
televisão 

X 
 

X² X  X²  

Propagandas em 
revista 

X 
 

X² X  X  

Propagandas em 
jornal 

X 
 

X² X  X²  

Propagandas em 
rádio 

 
 

X² X  X²  

Test drive    X     

Feiras e eventos    X  X   

Internet     X X X 

Concessionárias 
autorizadas  

 
 

X     

Promoções de 
vendas  

 
 

X   X  

Experiência de 
compra anterior  

 
 

  X   

Relacionamento 
com montadora 

 
 

    X 

 ¹ Fontes de elevada utilização, ² Autor cita propagandas em geral, ³ Autor cita publicações em geral 

Fonte: Elaborada pela autora, 2016 
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Ao observar a evolução das citações desde a década de 1980, nota-se que o boca-a-

boca, representado pelas fontes amigos, parentes e colegas, assim como canais de 

comunicação tradicionais como revistas, jornais e televisão mantêm-se como o fator de 

influência na compra de um automóvel novo. Por outro lado, sugere-se que a comunicação 

baseada em meios eletrônicos tem aumentado sua relevância nos últimos estudos. 

Tal constatação corrobora a tendência de aumento do nível de conhecimento dos 

consumidores obtido através da internet, a qual se firma como plataforma de troca de 

informações tanto de produtos como de experiências de consumo (LOPES; SILVA, 2012). No 

caso específico de automóveis, existem estudos comprovando o aumento do uso da internet 

como fonte de recomendação para diversas etapas do processo de decisão, sendo que os 

consumidores a utilizam antes mesmo da visita a um concessionário (NAYEEM, 2012). 

A relação entre fontes de recomendações utilizadas na fase de busca e estilos de 

consumidores já foi avaliada na literatura. Entretanto identificou-se somente um estudo para a 

categoria de produto automóveis, apresentado por Nayeem e Casidy (2013). Não foram 

identificados estudos brasileiros com esse escopo. Assim, essa é uma lacuna a ser explorada, 

como indicado na justificativa dessa dissertação.  
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3 METODOLOGIA 
 

Esse capítulo apresenta a metodologia adotada para atingir os objetivos dessa 

dissertação. Para tanto, é composto de cinco seções: abordagem, método, amostra, 

instrumento e método da coleta e, por fim, método de análise. 

O progresso científico é um dos motivadores desse capítulo, pois ao apresentar 

detalhadamente o método aplicado nessa dissertação, permite-se reproduzi-la ou adaptá-la em 

estudos futuros, principalmente em análises transversais, relevantes para economias 

emergentes, como apontado por Lysonki e Durvasula (2013). Especialmente, para a avaliação 

de veículos comerciais leves esse tipo de abordagem torna-se interessante, uma vez que pode 

ser prematuro avaliar o efeito da descontinuidade da Volkswagen Kombi, veículo presente no 

imaginário do brasileiro, pois existe uma frota remanescente e esse modelo é ainda 

comercializado como zero quilômetro, em volumes reduzidos, a partir de estoque 

remanescente em revendedores. 

Nesse contexto, é apresentado um descritivo da situação econômica do país e do 

mercado automotivo, assim como um descritivo dos veículos comerciais leves ofertados 

atualmente, respectivamente apresentados no Anexo B, Apêndice C e Apêndice D. 

 

3.1 Abordagem 

 

Para atingir os objetivos previamente estabelecidos e responder às questões de 

pesquisa propostas foi realizada uma análise quantitativa, do tipo survey, seguindo a prática 

dos estudos realizados envolvendo CSI e PII.  

Para estruturar a análise, inicialmente foi realizado um quadro de amarração, 

disponível na Ilustração 7. 
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Ilustração 7 - Quadro de amarração da dissertação 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2016 

 

A operacionalização do questionário, conforme Ilustração 7, será apresentada na seção 

Instrumento e método de coleta. 

A pesquisa tem caráter quantitativo, é descritiva, com coleta de dados estruturados, 

utilizando questionário adaptado à categoria de produtos avaliada. As técnicas de 

levantamento de dados utilizadas foram entrevistas individuais presenciais e questionário 

online. A abordagem foi direta, indicando aos respondentes o objetivo da pesquisa, conforme 

proposto no Apêndice F. 
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3.2 Método 

 

Inicialmente, no capítulo Referencial Teórico, conceituaram-se os construtos a serem 

analisados e as principais escalas para medição. Essa fase foi importante, pois segundo 

Zambaldi et al. (2014) a construção do conhecimento científico depende muito da habilidade 

de se medir os conceitos, dificuldade que aumenta conforme a complexidade dos construtos 

avaliados, tais como os que são objeto de estudo na presente dissertação: estilos de 

consumidores e envolvimento. Para mensurá-los, existem escalas conhecidas, que são, 

respectivamente, o Consumer Styles Inventory e o Personal Involvement Inventory. Nesse 

sentido, a definição e revisão das escalas e métodos para medir esses elementos foram 

fundamentais para estruturar a pesquisa. 

De posse do questionário, a coleta de dados da survey foi realizada em três fases: pré-

testes; entrevistas presenciais e coleta de dados online.  

As etapas de entrevistas presenciais também tiverem caráter qualitativo, estimulando 

os respondentes a descreverem a importância e fatores críticos no processo de compra de um 

veículo comercial leve. 

Finalizada a fase de coleta de dados, foi possível realizar as análises estatísticas 

adequadas para atingir os objetivos.  

  

3.3 Amostra 

 

Como testado por Bauer et al. (2006), o estilo decisório do consumidor é dependente 

da categoria de produto, devido ao envolvimento. Para avaliar o Consumer Styles Inventory, 

selecionou-se a categoria de veículos comerciais leves, a qual é relevante no contexto de alto 

envolvimento, devido ao investimento associado, como os automóveis em geral, além de ter a 

característica adicional de ser utilizada para fins profissionais, pressupondo-se gerar lucro ao 

transportador, transitando entre uma compra do consumidor e organizacional. Assim, todos os 

respondentes da pesquisa foram consumidores de veículos comerciais leves. 

Outro aspecto relevante citado na literatura é a temporalidade entre a coleta de 

informação e a compra que, em sendo muito distante, pode trazer distorções no estudo, uma 

vez que é reduzida a precisão que o consumidor relembra e fornece os dados em relação ao 
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seu comportamento durante o processo. Tal preocupação foi considerada no estudo de Leng e 

Botelho (2010), que delimitaram a amostra a consumidores que haviam adquirido um celular 

nos últimos três anos (BALDINI; PONCHIO, 2016). A temporalidade da coleta de dados 

também é citada como limitação do estudo de Nayeem e Casidy (2013).  

Nesse contexto, para fase de entrevistas presenciais individuais realizada pela autora, 

selecionaram-se apenas respondentes cuja decisão de compra de veículo comercial leve foi 

tomada em reduzido espaço de tempo, definido como três meses ou, ainda, consumidores que 

estavam no processo de compra. Com isso, buscou-se aumentar a acuracidade dos resultados.  

A busca de respondentes para a fase de entrevistas presenciais foi realizada em feiras 

livres de automóveis. Esses locais têm grande concentração de consumidores que estão em 

um processo de compra ou, até mesmo, tenham passado por ele recentemente, pois a venda é 

uma etapa que sucede ou antecede a renovação do veículo comercial leve. Além disso, os 

vendedores têm tempo ocioso durante a feira, facilitando a abordagem.  

Para definir a localização para iniciar a coleta de dados, utilizou-se o estudo de Baldini 

e Francisco (2016), os quais sugerem que a definição da coleta de dados pode ser otimizada 

utilizando Geotecnologia, apontando a maior concentração de consumidores de veículos 

comerciais leves. Com o software GeoDA e dados da frota circulante por Estado, disponível 

online no site do DENATRAN, identificou-se, utilizando-se mapas de calor, que a maior frota 

circulante de veículos comerciais leves do país está concentrada no Estado de São Paulo, 

conforme Ilustração 8.  
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Ilustração 8 - Concentração de veículos comerciais leves nos Estados brasileiros 

 

Fonte: BALDINI; FRANCISCO, 2016 

 

  De maneira semelhante, identificou-se, dentro da Unidade Federativa selecionada, os 

municípios com maior concentração dessa categoria, como indicado na Ilustração 9. 

 

Ilustração 9 - Concentração de veículos comerciais leves nos municípios do Estado de São Paulo 

 

Fonte: BALDINI; FRANCISCO, 2016 

 

Visualizando a Ilustração 9, nota-se que existe grande dispersão geográfica das 

maiores concentrações de veículos comerciais leves e, para otimizar a definição da localidade 

da pesquisa, realizou-se uma análise de vizinhança através de agrupamento espacial (Local 
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Indicator Spatial Association – LISA map), disponível Ilustração 10, a fim de identificar 

cidades cujas cercanias também têm grande concentração dessa categoria de produto. 

 

Ilustração 10 - Análise de vizinhança com maior concentração de veículos comerciais leves nos municípios do 

Estado de São Paulo 

 

Fonte: BALDINI; FRANCISCO, 2016 

 

A otimização geográfica da pesquisa limita as cidades com maior concentração de 

veículos em 39 munícipios candidatos para realizar entrevistas presenciais quantitativa, 

apresentada na Tabela 5.  

 

Tabela 5 - Municípios com maior concentração de veículos comerciais leves, inclusive no entorno 

Arujá Ferraz de Vasconcelos Mogi das Cruzes São Paulo 
Barueri Guarulhos Osasco São Vicente 
Caçapava Hortolândia Paulínia Sertãozinho 
Caieiras Indaiatuba Poá Sumaré 
Cajamar Itapecerica da Serra Ribeirão Pires Suzano 
Carapicuíba Itatiba Santa Barbara d´Oeste Taboão da Serra 
Cotia Itú Santo André Valinhos 
Diadema Jandira Santos Várzea Paulista 
Embu Mairiporã São Bernardo do Campo Votorantim 
Embu-Guaçu Mauá São Caetano do Sul São Paulo 

Fonte: Elaborada pela autora, 2016 

 

Era esperado que Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) tivesse a maior 

concentração dessa categoria, uma vez que têm grande representatividade na economia 

brasileira, intenso fluxo de transporte de cargas e pessoas, além de ter implementado de 
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maneira pioneira, ainda na década de 1980, regulamentações de restrição de circulação de 

veículos (SILVA, 2011), as quais continuam em evolução, como apresentado no Apêndice B. 

Os fatores supracitados beneficiam o mercado de veículos comerciais leves.  

Para planejar a fase as entrevistas individuais presenciais, foram utilizados os 

resultados acima. Com isso, selecionou-se o Feirão Autoshow no Anhembi, na cidade de São 

Paulo e, para incluir consumidores de cidades fora da RMSP, optou-se pela Feira do 

Automóvel da Cidade de Sorocaba, a qual é frequentada por consumidores de Votorantim, 

Paulínia, Itú, Indaiatuba e Itatiba, cidades com grande concentração de veículos comerciais 

leves.  

Na fase de entrevistas online, definiu-se como amostra consumidores de veículos 

comerciais leves residentes em território nacional.  

Assim, a amostragem não probabilística foi definida por julgamento, através da 

definição de locais (fisicamente e virtualmente) relevantes a selecionar respondentes que 

atendam os critérios pré-estabelecidos. 

Em relação ao tamanho da amostra, foram coletados 311 questionários válidos, sendo 

52 entrevistados presencialmente e 259 coletados online. Essa amostra é suficiente para 

realizar as análises propostas. 

 

3.4 Instrumento e método de coleta 

 

Como discutido no Referencial Teórico, existem escalas amplamente aplicadas para 

avaliar os estilos de consumidores e envolvimento, que são, respectivamente, o Consumer 

Styles Inventory e o Personal Involvement Inventory. Mensurá-las é de fundamental 

importância para que os objetivos da dissertação sejam atingidos. 

Posto isso, o ponto de partida para a elaboração do questionário foi a adaptação do 

CSI para a pesquisa proposta. Para tanto, foram analisados exaustivamente a escala original, 

apresentado por Sproles e Kendall (1986), a tradução reversa para o idioma português 

brasileiro, apresentada por Pizzutti-Silva e Fernandes (2006) e, principalmente, o questionário 

adaptado para avaliar os estilos de consumidores celulares, proposto por Leng (2009). 

Baseando-se nesses três estudos, os itens foram adaptados para o contexto de compra de 

consumidores de veículos comerciais leves, conforme apresentado no Apêndice E. Para 
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avaliá-los, adotou-se uma escala Likert de cinco pontos, variando de “discordo totalmente” a 

“concordo totalmente”.  

Ao comparar os 40 itens originais do CSI à escala adaptada, nota-se a maior alteração 

para o fator denominado originalmente “Moda”, o qual alterou-se para “Inovador”, para que 

fosse compatível com a categoria de produtos. Nesse sentido, a dissertação de Leng (2009) foi 

essencial. Para os demais fatores, basicamente foi explicitada a avaliação de veículos 

comerciais leves para cada um dos itens. 

O próximo passo no desenvolvimento do questionário foi a escala para mensurar 

envolvimento. Recentemente, Sordi (2011) e Santos (2016) utilizaram a escala Personal 

Involvement Inventory no Brasil, cuja tradução dos itens estão disponíveis, respectivamente, 

nos Anexos C e D. Essas traduções foram avaliadas junto a escala apresentada no apêndice do 

artigo de Zaichkowsky (1994) e julgou-as aptas a serem aplicadas no questionário.  

Para a fase de entrevistas presenciais, adotou-se a tradução e forma de Sordi (2011), 

que lança mão de uma escala de diferencial semântico, semelhante a proposta original de 

Zaichkowsky (1994), exceto em relação a reversibilidade de alguns itens. Posteriormente, 

para coleta online, devido a restrições das plataformas utilizadas, as dimensões foram 

avaliadas escala Likert de cinco pontos, semelhante ao procedimento adotado por Santos 

(2016). 

O questionário também contempla a avaliação das fontes de recomendações utilizadas 

na fase de busca de informações. Para isso, identificaram-se as mais relevantes em outros 

estudos envolvendo a categoria de produtos automóveis ou veículos comerciais, previamente 

apresentadas no Referencial Teórico, na Tabela 4. Como indicado na literatura, é crescente a 

utilização dos meios digitais para pesquisa prévia a compra, assim, a fonte “internet” foi 

avaliada em dois itens “fóruns da internet/sites de venda” e “página da montadora”.  

Para a avaliação da importância das fontes de recomendação no processo de compra 

adotou-se uma escala Likert de cinco pontos, variando de “nada importante” a “essencial”. 

Esse procedimento distingue-se ao adotado anteriormente por Punj e Staelin (1983) e Nayeem 

e Casidy (2013), que levantaram o tempo gasto e número de influências avaliadas por tipo. 

Tal alteração foi proposta frente à necessidade de aumentar a precisão, pois a medida por 

tempo pode ter muitas inconsistências, já que é muito dependente da memória e percepção do 

entrevistado. 
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Por fim, foi desenvolvida a seção do questionário para caracterização da amostra, a 

qual incluiu as informações demográficas sexo, idade, estado civil e escolaridade, a fim de 

descrever características dos respondentes e, para o veículo comercial leve objeto da compra, 

foram registrados a marca, modelo e tipo (chassi, furgão ou van de passageiros), uso 

(trabalho, particular ou ambos), bem como a sua aplicação (tipo de atividade comercial 

realizada com o veículo). 

Também foi incluído o registro da temporalidade da compra. Ou seja, se o consumidor 

comprou até três meses ou está no processo de compra de um veículo comercial leve. 

Após finalizar a primeira versão do questionário, obtido de acordo com o processo 

descrito acima, foi realizada no mês de outubro de 2016 a fase pré-testes, que teve a 

finalidade de verificar a compreensão do questionário. Foram realizadas avaliações com três 

respondentes e apresentação do questionário aos colegas do Mestrado Profissional de 

Comportamento do Consumidor, os quais indicaram medidas de aprimoramento em relação a 

semântica, forma e abordagem aos respondentes. Com isso, reduziu-se o efeito denominado 

por Churchill (1979) como GIGO, ou seja, entra lixo (no questionário) sai lixo (no resultado 

da pesquisa), do inglês garbage in, garbage out. Identificou-se, também, que o tempo para 

realização de uma entrevista com o questionário completo foi, em média, de 15 minutos. 

Subsequentemente, foi iniciada a fase de entrevistas presenciais individuais, que 

ocorreu de novembro a dezembro de 2016. A abordagem aos respondentes foi direta, 

explicitando as motivações e objetivos da pesquisa, como apresentado no Apêndice F. Foram 

realizadas um total de 44 entrevistas, sendo 33 realizadas presencialmente pela autora dessa 

dissertação no Feirão Autoshow do Anhembi e Feira do Automóvel da Cidade de Sorocaba e 

11 coletadas por entrevistador previamente treinado. Essa etapa também teve um caráter 

qualitativo, pois os respondentes foram abordados de maneira a que eles relatassem aspectos 

que consideram importantes e/ou relevantes no processo de compra de veículos comerciais 

leves.  

Já nas primeiras entrevistas, identificou-se que o comportamento de compra poderia 

ser afetado pela experiência do consumidor em relação a produtos dessa categoria, indicado 

pela posse de mais de um veículo, bem como idade do veículo a ser adquirido (zero 

quilômetro ou usado). Assim, essas variáveis foram incluídas no questionário. 

  Composto por questões fechadas, o instrumento final para coleta de dados para 

entrevistas individuais, contemplando todos os itens acima citados, é apresentado no 
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Apêndice G. As informações foram coletadas em formulário de papel e posteriormente 

registradas na plataforma MonkeySurvey. Além das questões fechadas, também foram 

registrados aspectos adicionais, de caráter qualitativo. Para tanto, os respondentes foram 

estimulados a explicitar fatores racionais ou emocionais presentes na compra.  

Nesse contexto, o tempo de pesquisa em campo para cada entrevista foi de 15 minutos 

a 90 minutos, o qual variou conforme a interação do respondente, ao descrever sua 

experiência pessoal para os itens do questionário. Com isso, a fase de entrevistas presenciais 

também foi importante para identificar que o instrumento de coleta estava muito extenso.  

A fim de reduzir o questionário, os dados coletados pela autora nas 33 entrevistas 

presenciais foram tratados estatisticamente. Utilizando-se como indicador o alfa de Cronbach, 

reduziu-se a avaliação de envolvimento a sete itens e a escala CSI para 28 itens. Para tanto, 

foi realizada uma análise de estatística multivariada, de análise de item, no software Minitab 

17. Para realizar a redução dos itens da escala CSI, estabeleceu-se que cada fator é avaliado 

por no mínimo três variáveis e/ou que o alfa de Cronbach, que avalia a consistência interna 

para representar o fator, seja maior que 0,6, índice considerado satisfatório por Malhotra 

(2012). 

Também foram excluídas informações acerca do veículo comercial leve atual do 

respondente e modelo desejado ou adquirido, uma vez que não iriam ser utilizados na análise. 

Por outro lado, foi mantida a marca que pretende comprar ou comprou há até três meses. Com 

o questionário reduzido, disponível no Apêndice H, o tempo de entrevistas individuais 

presenciais foi de 10 minutos a 30 minutos, conforme verificado na coleta de oito 

questionários em janeiro de 2017.  

Além da redução do tempo de coleta presencial, a nova versão do questionário foi a 

base para a realização da pesquisa online, conforme formulário apresentado no Apêndice I.  

A fase de coleta virtual deu-se de janeiro a meados fevereiro de 2017 e foi adotada 

para acelerar o processo de coleta de dados. Inicialmente, o questionário foi disponibilizado 

na plataforma SurveyMonkey. Ele foi divulgado para o público geral nas redes sociais 

Facebook e LinkedIn. Também foi divulgado individualmente anunciantes de veículos 

comerciais leves em sites para venda (OLX e Webmotors); de serviços, tais como transporte 

escolar e para turismo, pet shop móvel, fretes, carretos, salão de beleza móvel, identificados 

em páginas de negócios do Facebook e anúncios no OLX; e, por fim, para grupos de vendas 

de veículos comerciais leves e fã clubes relacionados à categoria. A abordagem está 
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disponível no Apêndice F. Nenhum incentivo foi oferecido, exceto a distribuição posterior 

dos resultados da pesquisa. O tempo médio para respostas foi de 13 minutos. 

 Como o retorno de questionários válidos foi baixo, dez dias após a primeira 

divulgação, ele foi lançado paralelamente na plataforma de pesquisa online Toluna 

QuickSurveys, a qual oferece benefícios aos respondentes no sistema de pontuação. Foi 

utilizado o mesmo questionário utilizado no MonkeySurvey, cuja adaptação está disponível 

no Apêndice J. Com isso, agilizou-se a coleta de dados. 

 

3.5 Método de análise 

 

Os dados coletados, nas plataformas SurveyMonkey e Toluna, foram exportados e 

compilados no software Microsoft Excel 2016, o qual também foi utilizado para análises de 

estatística descritiva. O software Minitab 17 facilitou tanto as análises estatísticas descritivas 

quanto inferenciais.  

É apresentada abaixo a descrição das variáveis para mensurar os estilos de 

consumidores, envolvimento e importância das fontes de recomendações. Elas, coletadas por 

meio de escala Likert, são quantitativas. 

As variáveis utilizadas para registrar a escala Consumer Styles Inventory estão 

apresentadas na Tabela 6, conforme a ordem que estão dispostas no questionário. 
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Tabela 6 - Descrição das variáveis para mensurar o CSI 

Fator  Variáveis Descrição 

 
 
 
 
 
 
 
 
Perfeccionista 
(CSI – 
Perfeccionista) 
 

CSI-P-1 Quando o assunto é comprar meu veículo comercial novo, tento 
comprar o melhor ou o mais perfeito. 

CSI-P-2 Eu faço um esforço extra para escolher veículos comerciais leves de 
qualidade superior ao que existe no mercado. 

CSI-P-3 Adquirir veículos comerciais leves de qualidade muito boa é muito 
importante para mim. 

CSI-P-4 Em geral, eu tento comprar veículos comerciais leves da melhor 
qualidade. 

CSI-P-5 Eu escolho rápido, compro o primeiro veículo comercial ou marca que 
acredito ser suficientemente bom para mim. ¹ 

CSI-P-6 Um veículo comercial leve não precisa ser perfeito ou o melhor para 
me satisfazer. ¹ 

CSI-P-7 Eu penso muito e presto muita atenção quando compro um veículo 
comercial leve. 

CSI-P-8 Meu padrão e expectativas na compra de um veículo comercial leve 
são muito altos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Orientado a marca 
(CSI – Marca) 

CSI-M-1 Em se tratando de veículos comerciais leves, as marcas mais caras são, 
geralmente, as que escolho. 

CSI-M-2 As montadoras mais conhecidas nacionalmente são as melhores para 
mim. 

CSI-M-3 Os veículos comerciais leves das marcas que têm mais anúncios e 
propagandas são, geralmente, escolhas muito boas. 

CSI-M-4 Quanto maior o preço de um veículo comercial leve, melhor a sua 
qualidade. 

CSI-M-5 Lojas especializadas e concessionárias são as que me oferecem os 
melhores produtos. 

CSI-M-6 Eu prefiro comprar veículos comerciais leves das marcas/fabricantes 
mais vendidas no mercado. 

CSI-M-7 Um veículo comercial leve não precisa ser perfeito ou o melhor para 
me satisfazer. ¹ 

 
 
 
 
 
 
Inovador 
(CSI – Inovador) 

CSI-I-1 Conhecer um lançamento (novo modelo) de veículo comercial leve é 
divertido para mim. 

CSI-I-2 Um veículo comercial leve com design atrativo e muita tecnologia é 
muito importante para mim. 

CSI-I-3 Estou sempre atualizado com as novidades do mercado de veículos 
comerciais leves. 

CSI-I-4 Ao tomar conhecimento de um novo modelo ou marca de veículo 
comercial, eu a investigo. 

CSI-I-5 Para ter mais variedade de veículos comerciais, eu vou a diferentes 
lojas e escolho marcas diferentes. 

 (continua) 
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(continuação) 

Fator Variáveis Descrição 

 
 
 
 
 
Hedonista 
(CSI – Hedonista) 

CSI-H-1 Comprar um veículo comercial leve é uma atividade prazerosa para 
mim. 

CSI-H-2 Comprar veículos comerciais leves é uma das atividades mais divertidas 
da minha vida. 

CSI-H-3 Meu processo de compras de veículos comerciais é rápido. ¹ 

CSI-H-4 Comprar um veículo comercial leve é um desperdício de tempo para 
mim. ¹ 

CSI-H-5 Eu gosto de comprar veículos somente pela diversão da compra. 

 
 
Orientado ao 
Custo-Benefício 
(CSI – 
CustoBeneficio) 

CSI-CB-1 Compro sempre que possível veículos comerciais quando estão em 
promoção ou em condição especial. 

CSI-CB-2 Geralmente escolho os veículos de preço menor / mais baratos. 

CSI-CB-3 Ao comprar um veículo comercial leve, presto muita atenção para 
encontrar a opção com melhor opção custo-benefício. 

 
 
 
 
 
Impulsivo 
(CSI – Impulsivo) 

CSI-Imp-1 Eu sou impulsivo quando estou compro meu veículo comercial leve. 

CSI-Imp-2 Frequentemente compro um veículo comercial leve sem a atenção e/ou 
cuidado devidos, e mais tarde, desejaria não ter comprado-o. 

CSI-Imp-3 Eu deveria planejar minhas compras de veículos comerciais leves mais 
cuidadosamente do que normalmente faço. 

CSI-Imp-4 Quando compro veículos comerciais, eu faço-o com tempo suficiente 
para escolher cuidadosamente a melhor opção. ¹ 

CSI-Imp-5 Eu sou muito cauteloso no quanto gasto na compra de um veículo 
comercial leve. ¹ 

 
 
 
 
Confuso 
(CSI – Confuso) 

CSI-C-1 Existem tantos modelos de veículos comerciais para escolher 
atualmente que, frequentemente, me sinto confuso. 

CSI-C-2 Às vezes é difícil escolher em qual concessionária / revendedora / loja / 
vendedor (para usados) comprar. 

CSI-C-3 Quanto mais eu aprendo sobre os veículos comerciais existentes no 
mercado, mais difícil fica a escolher o melhor. 

CSI-C-4 Todas as informações que recebo ou ouço, sobre diferentes veículos 
comerciais, deixam-me confuso. 

(continua) 
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(continuação) 

Fator  Variáveis Descrição 

 
 
 
 
Leal 
(CSI – Leal) 

CSI-L-1 Eu tenho marcas preferidas de veículos comerciais leves, que compro 
sempre. 

CSI-L-2 Assim que acho uma marca ou modelo que gosto, ela se torna minha 
favorita e não mudo. 

CSI-L-3 Eu vou sempre nas mesmas concessionárias / revendedoras / lojas / 
feirões, quando vou comprar um veículo comercial leve. 

CSI-L-4 Eu geralmente troco de marcas / modelos. ¹ 

Notas: Todas as variáveis são avaliadas por uma escala Likert de cinco pontos 
            ¹ Itens avaliados inversamente 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017 

 

Conforme anteriormente explicitado, a escala para mensurar os estilos decisórios do 

consumidor foi reduzida para 28 itens. O panorama das variáveis do questionário final, cujas 

médias simples representaram os fatores do CSI, bem como as variáveis retiradas do 

instrumento original, conforme ordem de exclusão na análise, são apresentadas na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Fatores do CSI e variáveis 

Fator  Variáveis analisadas Variáveis excluídas 

CSI-Perfeccionista CSI-P-1, CSI-P-4, CSI-P-6 CSI-P-2, CSI-P-8, CSI-P-7, 
CSI-P-3, CSI-P-5 

CSI-Marca 
 

CSI-M-1, CSI-M-4, CSI-M-6, CSI-M-7 CSI-M-2, CSI-M-5, CSI-M-3 

CSI-Inovador CSI-I-1, CSI-I-3, CSI-I-4 CSI-I-5, CSI-I-2 

CSI-Hedonista CSI-H-1, CSI-H-2, CSI-H-3, CSI-H-4, CSI-H-5 - 

CSI-CustoBeneficio CSI-CB-1, CSI-CB-2, CSI-CB-3 - 

CSI-Impulsivo CSI-Imp-1, CSI-Imp-2, CSI-Imp-3, CSI-Imp-4, 
CSI-Imp-5 

- 

CSI-Confuso CSI-C-1, CSI-C-3, CSI-C-4 CSI-C-2 

CSI-Leal CSI-L-1, CSI-L-2, CSI-L-4 CSI-L-3 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017 
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Os fatores CSI-Hedonista e CSI-Impulsivo apresentaram alfa menor que 0,6 e, 

portanto, não tiveram itens reduzidos. O fator orientado ao CSI-Custo-Benefício só possui três 

variáveis e não foram excluídos itens. 

As variáveis avaliadas na escala Personal Involvement Inventory estão apresentadas na 

Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Descrição das variáveis para mensurar o envolvimento 

Variável  Variáveis  

 
 
 
 
 
E - Envolvimento 

E1 - Interesse 

E2 - Importância 

E3 - Relevância 

E4 - Entusiasmo 

E5 - Significado 

E6 - Atração 

E7 - Fascínio 

E8 - Valor 

E9 - Envolvimento 

E10 - Necessidade 

Nota: Todos os itens são avaliados por escala Likert de 5 pontos 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017 

 

Durante o procedimento de redução do questionário, foram excluídas três variáveis 

para medição do envolvimento, a saber: E2-Importância, E10-Necessidade e E3-Relevância, 

conforme sequência de exclusão de item. Assim, o envolvimento (E-Envolvimento) é definido 

pela média aritmética das sete variáveis: E1 - Interesse, E4 - Entusiasmo, E5 - Significado,  

E6 - Atração, E7 - Fascínio, E8 - Valor, E9 – Envolvimento. 

Outro fator importante para essa dissertação é a importância das fontes de 

recomendação, as quais serão medidas pelas dezesseis variáveis apresentadas na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Descrição das variáveis para mensurar importância das fontes de recomendação 

Variáveis Descrição 

FR-1 Amigos Importância da recomendação de amigos 

FR-2 ColegasRamo Importância da recomendação de colegas do mesmo ramo de atuação 

FR-3 Parente Importância da recomendação de parentes 

FR-4 LideresOpinião Importância da recomendação de líderes de opinião 

FR-5 Vendedores Importância da recomendação de equipe de vendas dos revendedores 

FR-6 Mecânicos Importância da recomendação de mecânicos 

FR-7 Folheto Importância de consulta a folheto técnico 

FR-8 TestDrive Importância da experiência no test drive 

FR-9 ForunsInternet Importância da pesquisa em fóruns na internet 

FR-10 PaginaMontadora Importância da pesquisa na página da montadora 

FR-11 FeirasEventos Importância de visita em feiras e eventos 

FR-12 RevistaEspecializ Importância da leitura em revista especializada 

FR-13 Televisao Importância da propaganda na televisão 

FR-14 Radio Importância da propaganda em rádio 

FR-15 RevistasJornais Importância da propaganda em revistas e jornais 

FR-16 ExperienciaAnterior Importância da experiência anterior com veículo 

Nota: Todos os itens são avaliados por escala Likert de 5 pontos 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017 

 

 Outros itens coletados foram informações demográficas dos respondentes e 

informações referentes ao seu processo de compra, conforme as onze variáveis apresentadas 

na Tabela 10. 
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Tabela 10 - Descrição de variáveis relacionadas aos respondentes e processo de compra 

Variável Descrição Tipo 

IdResp Idade do respondente Quantitativa discreta 

Sexo Sexo do respondente Qualitativa 

Esc Escolaridade do respondente Qualitativa 

EstCivil Estado civil do respondente Qualitativa 

Exp Experiência do respondente, identificada pela posse de mais 
de um veículo comercial leve 

 

Qualitativa 

Atual Indica se o respondente está no processo de compra ou 
esteve até três meses 

Qualitativa 

IdVeic Idade do veículo comercial: zero quilometro (novo) ou 
usado (seminovo) 

Qualitativa 

Marca Marca de veículo a ser adquirida ou comprada até três meses 

 

Qualitativa 

TipoVeic Identifica o tipo (construtivo) do veículo comercial leve – 
furgão, chassi-cabina, picape ou van de passageiro 

Qualitativa 

Uso Indica se o veículo comercial leve será usado para fins 
particulares, de trabalho ou ambos 

Qualitativa 

Aplicação Especifica o tipo de trabalho a ser realizado com o veículo Qualitativa 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017 

 

Para analisar as variáveis apresentadas nas Tabelas 7, 8, 9 e idade dos respondentes, 

apresentada na Tabela 10, foram utilizadas estatísticas descritivas de medida central (média) e 

de dispersão de medidas (valores mínimos, máximos e desvio padrão). Foram utilizados 

histogramas e gráficos de radar para representação gráfica, quando aplicável. 

A consistência foi averiguada calculando-se o coeficiente alfa de Cronbach, que indica 

como a amostra reflete o construto medido. Caso o coeficiente seja insuficiente, ou seja, 

abaixo de 0,6 para estudos exploratórios como essa dissertação, significa que o fator não é 

adequadamente capturado pelo conjunto de itens definidos. 

Outra técnica utilizada foi a análise de agrupamento ou cluster analysis, que é uma 

ferramenta muito utilizada em estudos do consumidor, pois oferece novas perspectivas para 

subgrupos, como na escala Consumer Styles Inventory, que segmenta clientes conforme sua 

preferência (PIZZUTTI-SANTOS; FERNANDES, 2006; NAYEEM; CASIDY, 2013). Ela foi 

aplicada na dissertação para permitir o agrupamento (relacionamento) entre estilos de 

consumidores e depois relacioná-los com o nível de envolvimento e respectiva importância 
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das fontes de recomendação. Posteriormente, um comparativo entre os clusters identificados 

foi apresentado. 
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4 ANÁLISES E RESULTADOS 
 

Composta por cinco seções, essa seção tem a finalidade de apresentar as análises 

realizadas, assim como os resultados obtidos. Inicialmente, há a descrição da amostra e, na 

sequência, são apresentadas seções relacionadas aos quatro objetivos específicos: os estilos 

dos consumidores são identificados, o envolvimento é mensurado, fontes de recomendações 

são apresentados, e, por fim, o relacionamento entre essas três variáveis. 

 

4.1 Descrição da amostra 

 

Composta por 311 respondentes, com idade média de 39 anos, a amostra é 

predominantemente composta por homens. As distribuições de gênero e idade são 

apresentadas na Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Gênero e idade dos respondentes 

 Número de respondentes Idade Média (Anos) 

Masculino 191 (61%) 41,7 

Feminino 120 (39%) 34,9 

Amostra 311 39 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017 

 

 O histograma da distribuição da idade, em anos, é apresentado no Gráfico 4. 
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Gráfico 4 - Distribuição da idade dos respondentes 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2017 

 

A maioria dos respondentes é casado(a). A distribuição do estado civil é apresentada 

no Gráfico 5. 

Gráfico 5 - Estado civil dos respondentes 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2017 

 

Em relação à escolaridade, a maioria dos respondentes cursou o ensino médio ou 

superior. A distribuição é apresentada no Gráfico 6. 

 

 

 

 



81 
 

  

Gráfico 6 - Escolaridade dos respondentes 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2017 

 

A experiência do respondente em relação à categoria de produto foi medida conforme 

a posse, sendo que 36% possuem mais que um veículo comercial leve. 

Quanto à temporalidade da compra 73% dos respondentes adquiriram há até três 

meses ou estavam no processo de compra de um veículo comercial leve, sendo que 51% 

buscavam um veículo zero-quilômetro e 49%, um veículo usado. As marcas preferenciais 

para a compra são apresentadas na Tabela 12. 

 

Tabela 12 - Marcas de veículos comerciais leves envolvidos no processo de compra 

Marca Número de respondentes Marca Número de Respondentes 

Chana 4 (1,3%) 
 

Kia 5 (1,6%) 

Chevrolet 37 (11,9%) Mercedes-Benz 23 (7,4%) 

Citroen 7 (2,3%) Peugeot 1 (0,3%) 

Fiat 53 (17,0%) Renault 13 (4,2%) 

Ford 15 (4,8%) Vokswagen 21 (6,8%) 

Hyundai 16 (5,1%) Indeciso 90 (28,9%) 

Iveco 9 (2,9%) Outros 15 (4,8%) 

Jinbei 2 (0,6%)   

Fonte: Elaborada pela autora, 2017 
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Em se tratando da marca a ser adquirida, 28,9% dos respondentes foram classificados 

como indecisos, ou seja, são indivíduos que indicaram mais que uma marca para a aquisição 

de veículo comercial leve. Também foram contabilizados os casos de missing value nessa 

categoria. Entre as marcas citadas, a Fiat, que tem o maior portfólio de veículos comerciais 

leves, foi a mais citada, por 17% dos respondentes, seguida da Chevrolet com 11,9% e, em 

terceiro, a Mercedes-Benz, que foi citada por 7,4% dos respondentes. 

Em relação ao tipo de veículo, a maioria dos respondentes buscavam uma picape 

(37%), seguido de van de passageiros (26%). As demais categorias podem ser verificadas no 

Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 - Tipo do veículo comercial leve (a ser) adquirido pelos respondentes 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2017 

 

Considerando a finalidade, a maior parte dos respondentes usa(rá) o veículo comercial 

leve tanto para trabalho como para uso particular (categoria ambos), como indica a Tabela 13. 

 

Tabela 13 - Uso dos veículos 

 Número de respondentes 

Trabalho 85 (27%) 

Uso Particular 106 (34%) 

Ambos – Trabalho e uso particular 120 (39%) 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017 
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A utilização principal do veículo citada pelos respondentes foi o uso particular, para 

lazer ou deslocamentos, seguido por aplicações múltiplas, ou seja, o respondente usará para 

mais de uma finalidade comercial, o que indica a flexibilidade da categoria de produtos. O 

detalhamento das aplicações declaradas é apresentado na Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Aplicação declarada do veículo comercial leve 

 Número de respondentes 

Escolar 23 (7,4%) 

Fretamento 14 (4,5%) 

Negócio móvel 

Par 

7 (2,3%) 

Revenda 2 (0,5%) 

Taxi 2 (0,6%) 

Transporte de carga (empresa própria) 30 (9,6%) 

Transporte de carga (prestador serviço) 24 (7,7%) 

Transporte de executivos 6 (1,9%) 

Turismo 4 (1,3%) 

Múltiplas aplicações 65 (20,9%) 

Particular (lazer/deslocamento) 127 (40,8%) 

Não declarado 7 (2,3%) 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017 

 

4.2 Estilos do consumidor 

 

 Os fatores do CSI foram avaliados por estatísticas descritivas, obtidas pelos 

indicadores que o compõem, previamente apresentados na Tabela 7. A média foi adotada 

como a nota (score) da dimensão. Adicionalmente, para verificar a consistência interna, 

calculou-se o alfa de Cronbach. Os resultados são apresentados na Tabela 15. 
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Tabela 15 - Avaliação dos estilos de consumidores 

Fator Média Mínimo Máximo 
Desvio 
Padrão 

Alfa de 
Cronbach 

CSI-Perfeccionista 3,8 1,7 5,0 0,7 0,4708 

CSI - Marca 3,1 1,0 5,0 0,7 0,3662 

CSI - Inovador 3,8 1,0 5,0 0,8 0,7291 

CSI - Hedonista 3,2 1,2 5,0 0,7 0,6760 

CSI - CustoBeneficio 3,6 1,7 5,0 0,7 0,3351 

CSI - Impulsivo 2,4 1,0 4,2 0,7 0,6807 

CSI - Confuso 3,1 1,0 5,0 1,0 0,7515 

CSI - Leal 3,3 1,0 5,0 0,7 0,3756 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017 

 

 São considerados satisfatórios, para estudos exploratórios como essa dissertação, alfa 

de Cronbach acima de 0,6. Foram encontradas consistências internas maiores que esse valor 

somente para os fatores CSI-Hedonista, CSI-Impulsivo, CSI-Inovador e CSI-Confuso. 

 Baseando-se na experiência de campo, pode-se considerar que o questionário adaptado 

pode não capturar algumas dimensões por razões específicas, a saber: 

(a) Perfeccionista: os respondentes buscavam o melhor veículo para o uso comercial, 

pois eles relacionavam a qualidade desse à imagem de seus serviços (variável CSI-

P-4). Entretanto, os mesmos não precisavam ser perfeitos, pois aceitavam que 

veículos de trabalho poderiam ter “imperfeições” (variável CSI-P-6). Para o caso 

de uso particular, muitos respondentes citavam que qualidade e perfeição são 

essenciais. Ou seja, a categoria de produto e seu o uso do veículo distintos podem 

ter impactado em um alfa de Cronbach menor que 0,6. 

(b) Marca: a análise de item excluído indicou que a pergunta “um veículo comercial 

leve não precisa ser perfeito ou melhor para me satisfazer”, capturada pela variável 

CSI-M-7, ao ser excluído poderia aumentar o alfa de Cronbach para 0,62809. Ou 

seja, essa questão afetou negativamente a consistência dos dados para esse fator. 

(c) Orientado ao Custo-Benefício: os respondentes identificavam que a opção custo-

benefício era a melhor escolha em detrimento ao preço mais baixo. Com isso, as 

variáveis CSI-CB-1 e CSI-CB-2 são contraditórias a CSI-CB-3. Nesse sentido, as 

variáveis para capturar esse fator, para essa categoria de produto, devem ser 
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reformuladas. 

(d) Leal: alguns respondentes citaram uma marca preferida (variável CSI-L-1 e CSI-

L-2), a qual era citada como inviável para compra, principalmente devido ao 

preço. Com isso, eram propensos a mudanças (CSI-L-4), ora no momento possível 

de adquirir o veículo desejado, ora por abrir mão dele e comprar um veículo com 

menor valor ou melhor relação custo-benefício. Assim, as questões para capturar 

esse fator devem ser reformuladas. 

 

 Comparando esses resultados com os artigos de Sproles e Kendall (1985) e utilizando 

amostra de brasileiros sobre CSI, como apresentado na Tabela 16, nota-se que desde o artigo 

original, existem alfa de Cronbach menores que 0,6. 

 

Tabela 16 - Comparação de alfa de Cronbach dos fatores do CSI em diversos estudos  

Estudo 
Alfa de Cronbach 
menor que 0,6  

Alfa de Cronbach      
entre 0,6 e 0,7 

Alfa de Cronbach 
maior que 0,7 

Sproles e Kendall (1985) Consciente do custo-
benefício, impulsivo, 
confuso, leal 

Perfeccionista, orientado 
a marca 

Orientado a moda 
(inovador), hedonista 

Pizzutti-Santos e Fernandes 
(2006) 

Consciente do custo-
benefício, impulsivo 

Orientado a marca 

 

Perfeccionismo, 
lealdade, hedonista, 
confuso, orientado a 
moda (inovador) 

Leng (2009) Consciente de custo-
benefício, impulsivo 

Hedonista, confuso e 
orientado a moda 
(inovador) 

Perfeccionista, orientado 
a marca, leal 

Vieira (2011) Consciente de custo-
benefício 

Hedonista Perfeccionista, orientado 
a marca, orientado a 
moda (inovador), 
impulsivo, confuso, leal 

Castro et al. (2015)  Perfeccionista, 
impulsivo, leal e 
consciente do custo-
benefício 

Hedonista, orientado a 
moda, orientado a marca, 
confuso 

Presente Dissertação Perfeccionista, orientado 
a marca, consciente de 
custo-benefício, leal 

Hedonista, impulsivo Inovador, confuso 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017 

 

 As estatísticas descritivas são apresentadas de maneira visual no Gráfico 8. 
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Gráfico 8 - Gráfico de radar dos fatores do CSI 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017 

 

 Como pode ser verificado na Tabela 15 e Gráfico 8, as maiores notas foram observadas 

para os fatores CSI-Perfeccionista e CSI- Inovador (3,8), seguido por CSI-CustoBenefício 

(3,6), o que reflete os relatos da fase de pesquisas presenciais. Os respondentes citavam 

buscar o melhor veículo comercial leve possível, pois ele tem influência na percepção da 

qualidade de seu serviço. Entretanto, o custo-benefício é essencial, uma vez que a operação 

deve ser sustentável financeiramente e o custos de aquisição e operação têm papel essencial. 

Para tanto, os respondentes citavam estar sempre atentos às novidades do setor, pois tinham 

interesse especial na categoria, além de usarem as informações para melhorarem suas 

escolhas. Vale citar que os fatores CSI-Perfeccionista e CSI-CustoBenefício também tiveram 

os maiores valores mínimos para a amostra (1,7). 

 O menor score foi do fator CSI-Impulsivo (2,4), o qual também teve o menor valor 

máximo (4,2). Tal efeito foi observado nas entrevistas em campo, pois os consumidores 

tendem a ter um olhar mais profissionalizado ao escolher um veículo comercial leve e 

realizam pesquisas preliminares e avaliações, além de buscar fontes de informações.  

 O desvio padrão manteve-se muito próximo entre as dimensões (entre 0,7 e 0,8), sendo 

maior para o fator Confuso, com 1,0. Nesse sentido, os respondentes dividiam-se em afirmar 

que havia poucas opções no mercado e/ou que já saiam a fase de busca em lojas, 

concessionárias, feirões ou particulares com um veículo pré-estabelecido. Entretanto, outros 

afirmavam que existiam muitas variações entre as poucas marcas existentes, sentindo-se 

confusos ao fazer a escolha.  
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4.3 Envolvimento 

 

 A avaliação das dimensões do envolvimento é apresentada na Tabela 17, por 

estatísticas descritivas. A variável E-Envolvimento é a média aritmética das dimensões que a 

compõem (E1, E4, E5, E6, E7, E8 e E9). Vale citar que o alfa de Cronbach para esse 

construto, com as sete dimensões consideradas, foi de 0,8966. 

 

Tabela 17 - Avaliação do envolvimento 

 
Média Mínimo Máximo 

Desvio 
Padrão 

E1 - Interesse 4,1 1 5 1,1 

E4 - Entusiasmo 4,0 1 5 1,2 

E5 - Significado 4,0 1 5 1,2 

E6 - Atração 3,9 1 5 1,1 

E7 - Fascínio 3,7 1 5 1,2 

E8 - Valor 4,1 1 5 1,1 

E9 - Envolvimento 3,9 1 5 1,1 

E - Envolvimento 3,9 1 5 0,9 
Fonte: Elaborada pela autora, 2017 

 

 Ao observar a Tabela 17, nota-se médias próximas de 4,0, indicando um alto 

envolvimento na compra. Nota-se também que, em todas as dimensões, o valor máximo foi 

5,0, que é a maior pontuação da escala adotada. 

 O histograma da distribuição da variável E-Envolvimento é apresentado no Gráfico 9. 

Observa-se nessa representação que, ainda que o processo de compra seja percebido de 

maneira diferente pelos consumidores, variando desde envolvimento muito baixo (score 1) até 

muito alto (score 5) para todas as dimensões, existe uma predominância de pontuações mais 

altas, como indica a cauda da distribuição do histograma acentuada à esquerda, apresentado 

no Gráfico 9. Com isso, confirma-se que a aquisição de veículos comerciais leves é 

usualmente uma compra de alto envolvimento, como previamente citado. 
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Gráfico 9 - Distribuição do envolvimento 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2017 

 

4.4 Fontes de recomendação 

 

 A avaliação da importância das fontes de recomendações é apresentada na Tabela 18, 

por estatísticas descritivas. Nota-se que os valores mínimos atribuídos a todas as fontes foram 

de 1 e os máximos de 5, indicando grande variação da percepção da importância pelos 

respondentes.  
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Tabela 18 - Avaliação da importância das fontes de recomendação 

 
Média Mínimo Máximo 

Desvio 
Padrão 

FR-1 Amigos 3,2 1 5 1,1 

FR-2 ColegasRamo 3,4 1 5 1,1 

FR-3 Parente 2,9 1 5 1,3 

FR-4 LideresOpinião 2,8 1 5 1,2 

FR-5 Vendedores 3,0 1 5 1,2 

FR-6 Mecânicos 3,9 1 5 1,0 

FR-7 Folheto 3,3 1 5 1,2 

FR-8 TestDrive 3,8 1 5 1,2 

FR-9 ForunsInternet 3,3 1 5 1,2 

FR-10 PaginaMontadora 3,2 1 5 1,2 

FR-11 FeirasEventos 3,2 1 5 1,2 

FR-12 RevistaEspecializ 3,2 1 5 1,1 

FR-13 Televisao 2,7 1 5 1,1 

FR-14 Radio 2,5 1 5 1,1 

FR-15 RevistasJornais 2,7 1 5 1,1 

FR-16 ExperienciaAnterior 4,0 1 5 0,9 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017 

 

 Como fonte de recomendação, destaca-se a experiência anterior com o veículo 

comercial leve (FR-16), com a maior média (4,0) e menor desvio padrão (0,9). Também são 

fontes com importância notável a opinião de mecânicos (FR-6), test drive (FR-8). Tal fato foi 

observado nas entrevistas presenciais, nas quais os respondentes citavam uma grande 

preocupação com a performance do veículo em campo, sua durabilidade e serviços oferecidos 

pela montadora (pós-vendas).  

 O Gráfico 10 apresenta boxplots da importância das fontes de recomendação. 
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Gráfico 10 - Boxplots da importância das fontes de recomendações 

FR-16 E
xp

erie
ncia

A
nte

rio
r

FR-1
5 R

ev
ist

as
Jo

rn
ais

FR-14
 R

ad
io

FR-13
 T

ele
visa

o

FR-1
2 R

evist
aE

sp
ec

ial

FR-11
 Feira

sE
ven

to
s

FR-10
 Pag

ina
M

ontad
ora

FR-9 
Foru

nsIn
ter

net

FR-8 TestD
riv

e

FR-7 Folheto
Tecn

ico

FR-6 
M

ec
anico

s

FR-5 V
ended

ores

FR-4 Lidere
sO

piniao

FR-3 
Parentes

FR-2
 Coleg

asR
amo

FR-1 
Amigos

5

4

3

2

1

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017 

 

 As fontes fortes FR-1 Amigos e FR-2 Colegas de ramo apresentaram outliers, que 

correspondem aos relatos de campo: amigos muitas vezes desconhecem o dia-a-dia comercial, 

fato que contrasta para o uso particular, na qual a opinião dessa fonte foi citada como 

importante. Em relação aos colegas de mesmo ramo, alguns respondentes que usavam o 

veículo para trabalho citavam que estes são concorrentes e, portanto, não contribuíam 

positivamente no processo de compra, enquanto outra parcela dos respondentes citavam o 

oposto. 

 A fonte FR-4 LíderesOpiniao (bloggers¸sindicalitas) e FR-5 Vendedores foram 

indicados, nas entrevistas de campo, de maneira contraditória: ou eram percebidos como 

fontes muito colaborativas no processo ou como interessadas apenas em vender ou arrecadar 

fundos, mesmo que utilizando de argumentos equivocados.  

 A fonte FR-9 FolhetoTécnico era vista como algo desnecessário muitas vezes, uma vez 

que a experiência em test drive (FR-8) foi citada como mais importante que especificações 

técnicas. 

 Ainda que a importância de FR-9 FórunsInternet e FR-10 PáginaMontadora são bem 

avaliadas, existem outliers. Tal fato foi observado nas pesquisas presenciais: muitos 

respondentes citavam informações disponíveis no mundo virtual como fonte essencial para 
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definir o veículo, mesmo antes de iniciar a fase de busca física. Entretanto, alguns citavam 

que não utilizavam a internet em seu dia-a-dia. 

 Há também outliers nas fontes FR-13 Televisão e FR-14 Rádio, para as quais os 

respondentes citavam espontaneamente nas entrevistas presenciais que, apesar de serem 

importantes, há escassez de comunicação nesses meios, para veículos comerciais leves. Em 

relação à fonte FR-15 – JornaisRevistas, os respondentes identificavam mais publicidade e a 

expectativa era de que fossem utilizados para divulgação de preço. 

 O valor do seguro foi citado como uma referência importante pelos respondentes. 

Entretanto, sua importância não foi avaliada formalmente. 

 

4.5 Relacionamento entre estilos do consumidor, envolvimento e fontes de recomendação 

 

 Para relacionar os estilos de consumidor, envolvimento e fontes de recomendações, 

iniciou-se com uma análise de agrupamento a partir dos scores das dimensões do CSI, 

utilizando a ferramenta de estatística multivariada do Minitab 17.  

 Definiram-se quatro clusters para agrupar os estilos. Foi selecionado o método de 

agrupamento hierárquico, utilizando medida de distância Euclidiana, com método de ligação 

Ward. Assim gerou-se o dendograma apresentado no Gráfico 11. 

 

Gráfico 11 - Agrupamento dos respondentes baseado nos estilos de consumidores 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2017 
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 Os respondentes foram avaliados nesses quatro clusters, cujos estilos, envolvimento e 

fontes de recomendação são apresentados na Tabela 19. 

 

Tabela 19 - Avaliação do CSI, envolvimento e fontes de recomendações por clusters 

  Cluster 1 

n= 48 

Cluster 2 

n=97 

Cluster 3 

n=122 

Cluster 4 

n=44 

Consumer Styles Inventory     
 CSI-Perfeccionista 3,0 3,8 4,2 3,5 

 CSI - Marca 2,5 3 3,1 3,6 

 CSI - Inovador 2,7 4,1 4 4,2 

 CSI - Hedonista 2,6 3,2 3 4,1 

 CSI - CustoBeneficio 3,4 3,8 3,4 4,1 

 CSI - Impulsivo 2,5 2,5 2,0 3,6 

 CSI - Confuso 2,6 3,8 2,4 4,1 

 CSI - Leal 3,1 3,2 3,4 3,4 

      
Envolvimento 3,3 4,1 4 4,3 

 E1 - Interesse 3,5 4,3 4,2 4,4 

 E4 - Entusiasmo 3,4 4,1 3,9 4,3 

 E5 - Significado 3,5 4,1 4 4,3 

 E6 - Atração 3,1 4 3,9 4,4 

 E7 - Fascínio 3,1 3,8 3,7 4,2 

 E8 - Valor 3,5 4,3 4,1 4,3 

 E9 - Envolvimento 3,1 4 3,9 4,3 

      
Fontes de Recomendações     

 FR-1 Amigos 2,6 3,3 3,1 3,9 

 FR-2 ColegasRamo 3,0 3,4 3,4 3,8 

 FR-3 Parente 2,6 3,0 2,7 3,8 

 FR-4 LideresOpinião 2,2 3,0 2,7 3,4 

 FR-5 Vendedores 2,4 3,1 2,8 3,6 

 FR-6 Mecânicos 3,5 4,1 3,9 4,0 

 FR-7 Folheto 2,8 3,3 3,2 3,7 

 FR-8 TestDrive 2,9 4,1 3,7 3,9 

 FR-9 ForunsInternet 2,8 3,3 3,4 3,8 

 FR-10 PaginaMontadora 2,5 3,3 3,2 4,0 

 FR-11 FeirasEventos 2,3 3,5 3,0 3,7 

 FR-12 RevistaEspecializ 2,5 3,4 3,1 3,8 

 FR-13 Televisao 2,2 2,9 2,3 3,9 

 FR-14 Radio 2,1 2,5 2,2 3,6 

 FR-15 RevistasJornais 2,2 2,8 2,4 3,8 

 FR-16 ExperienciaAnterior 3,7 4,2 4,1 3,9 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017 

 

 Para facilitar a visualização dos estilos decisórios, envolvimento e importância de 

fontes de recomendação entre os clusters, essas informações são exibidas Gráfico 12, 13 e 14. 
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Gráfico 12 - Boxplots dos estilos de consumidor por clusters 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2017 

 

Gráfico 13 - Boxplots do envolvimento por clusters 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2017 
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Gráfico 14 - Boxplots da importância das fontes de recomendação por clusters 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2017 

 

 Observando-se a Tabela 19 e os Gráfico 12, 13 e 14, infere-se: 

(a) Cluster 1 tem menores médias dos estilos decisórios, com destaque para o CSI-

CustoBenefício, com média 3,4. Dentre os quatro grupos, também apresenta o 

menor score para o envolvimento e para importância das fontes de recomendação, 

com maior importância atribuída às fontes FR-6 Mecânicos (score 3,5) e FR-16 

ExperienciaAnterior (score 3,7). 

(b) Cluster 2 apresenta a segunda maior pontuação para os estilos decisórios, para 

envolvimento e fontes de recomendações. O estilo predominante é o CSI- 

Inovador, com score 4,1. Como no cluster 1, a maior importância é dada a FR-6 

Mecânicos (score 4,1) e FR-16 ExperienciaAnterior (score 4,2) e, adicionalmente, 

ao FR8-TestDrive (score 4,1). 

(c) Cluster 3 possui o maior gap entre as avaliações dos estilos decisórios, sendo 

predominante o CSI-Perfeccionista (score 4,2) e o menor CSI-Impulsivo (score 

2,0). O envolvimento também é alto (score 4) e as principais fontes de 

recomendação são as mesmas do cluster 2. 

(d) Cluster 4 apresenta maiores scores para os estilos decisórios, com destaque para os 
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estilos CSI-Inovador, CSI-Hedonista, CSI-CustoBenefício, CSI-Confuso. Tem o 

maior envolvimento, sendo a média de todas as dimensões maior que 4. De 

maneira geral, também foi o grupo que atribuiu mais importância as fontes de 

recomendação, com destaque para FR-6 Mecânicos (score 4,0) e FR-10 

PaginaMontadora (score 3,9). 

 

 O perfil dos respondentes, para cada cluster, é apresentado na Tabela 20. 

 

Tabela 20 - Perfil dos respondentes por clusters 

  Cluster 1 

n= 48 

Cluster 2 

n=97 

Cluster 3 

n=122 

Cluster 4 

n=44 

Sexo      
 Masculino 34 (70,8%) 54 (55,7%) 84 (68,8%) 19 (43,2%) 

 Feminino 14 (29,2%) 43 (44,3%) 38 (31,2%) 25 (56,8%) 

      
Idade Média  40 38 42 32 

      
Escolaridade      

 Ensino Fundamental 4 (8,3%) 6 (6,2%) 8 (6,6%) 2 (4,5%) 

 Ensino Médio 21 (43,8%) 45 (46,4%) 51 (41,8%) 9 (20,5%) 

 Ensino Superior 15 (31,3%) 38 (39,2%) 46 (37,7%) 26 (59,1%) 

 Pós-Graduação 6 (12,5%) 8 (8,2%) 15 (12,3%) 6 (13,6%) 

 Não declarado 2 (4,2%)  2 (1,6%) 1 (2,3%) 

      
Estado Civil      

 Solteiro 8 (16,7%) 28 (28,9%) 20 (16,4%) 17 (38,6%) 

 Casado 37 (77,1%) 64 (66,0%) 90 (73,8%) 26 (59,1%) 

 Divorciado 3 (6,3%) 4 (4,1%) 12 (9,8%) 1 (2,3%) 

 Viúvo  1 (1,0%)   

      
Experiência (número de veículos comercial leve que possui)    

 Até um 30 (62,5%) 72 (74,2%) 78 (63,9%) 18 (40,9%) 

 Mais que um  18 (37,5) 25 (25,8%) 44 (36,1%) 26 (59,1%) 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017 

 

 Em relação às características dos grupos, observadas na Tabela 20, infere-se que os 

clusters 1 a 3 são compostos predominantemente por homens, indivíduos casados, que 

cursaram o ensino médio ou superior e a idade média com pouca variação (de 38 a 42 anos). 

Destaca-se o cluster 4, composto por maior parte de mulheres, em média com 32 anos, 

predominância de ensino superior e maior proporção de solteiros, além de possuírem mais que 

um veículo comercial leve. 

 São apresentadas na Tabela 21 informações sobre a compra e veículo, por grupo. 
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Tabela 21 - Informações do processo de compra por cluster 

  Cluster 1 

n= 48 

Cluster 2 

n=97 

Cluster 3 

n=122 

Cluster 4 

n=44 

Compra Recente     
 Sim 31 (64,6%) 77 (79,4%) 89 (73,0%) 31 (70,5%) 

 Não 17 (35,4%) 20 (20,6%) 33 (27,0%) 13 (29,5%) 

      
Idade do veículo     

 Zero quilometro (novo) 21 (43,8%) 45 (46,4%) 65 (53,3%) 29 (70,0%) 

 Usado (seminovo) 27 (56,2%) 52 (53,6%) 57 (46,7%) 15 (30,0%) 

      
Uso do veículo     

 Trabalho 13 (27,1%) 19 (19,6%) 50 (41,0%) 3 (6,8%) 

 Particular 19 (39,6%) 32 (33,0%) 30 (24,6%) 25 (56,8%) 

 Ambos  16 (33,3%) 46 (47,4%) 42 (34,4%) 16 (36,4%) 

      
Marca     

 Chana   2 2  

 Chevrolet 5  15  7  10 

 Citroen 2  1  2  2 

 Fiat 9  24 17 3 

 Ford 3 5 4 3 

 Hyundai 4 2 5 5 

 Iveco 1 3 5  

 Jinbei 1  1  

 Kia 1 2 2  

 Mercedes-Benz 1 6 16  

 Peugeot   1  

 Renault 2 5 5 1 

 Toyota 1 2 4  

 Vokswagen 4 4 9 4 

 Indeciso 11 24 34 14 

 Outros 4 6 12  

Fonte: Elaborada pela autora, 2017 

 

 Em relação à aquisição, a maioria dos respondentes dos grupos havia adquirido há até 

três meses ou ainda estavam em processo de compra de um veículo comercial leve. Os 

clusters 1 e 2 adquiriram (ou irão adquirir) predominantemente veículos usados, enquanto os 

clusters 3 e 4 apresentava maior parte dos respondentes com intenção de compra de veículos 

novos (zero-quilômetro).  

 Considerando-se o uso, o cluster 1 apresentou proporção equilibrada entre as 

categorias trabalho, particular (com predominância) e ambos; o cluster 2, o uso em ambos, em 

sua maioria; o cluster 3, como trabalho; o cluster 4, como particular. 

 Em todos os clusters, grande parte dos respondentes estavam indecisos em relação a 
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marca selecionada. A marca mais citada, para os grupos 1 a 3, foi a Fiat e, para o grupo 4, a 

Chevrolet, que também foi a segunda marca mais citada para o cluster 1 e 2, enquanto a 

Mercedes-Benz foi a segunda marca mais citada para o cluster 3. 

 De maneira sumarizada, as características predominantes de cada grupo são 

apresentadas na Tabela 22. 

 

Tabela 22 - Principais características dos grupos 

  Cluster 1 

n= 48 

Cluster 2 

n=97 

Cluster 3 

n=122 

Cluster 4 

n=44 

Gênero Masculino Masculino Masculino Feminino 
     
Idade Média (anos) 40 38 42 32 

     
Escolaridade Ensino Médio e 

Ensino Superior 
Ensino Médio e 
Ensino Superior 

Ensino Médio e 
Ensino Superior 

Ensino Superior 

     
Posse (mais que um veículo) Não Não Não Sim 

     
Uso Particular Ambos Trabalho Particular 

     
Idade do Veículo Usado Usado Zero-quilômetro Zero-quilômetro 

     

Marcas Fiat, Chevrolet Fiat, Chevrolet Fiat,       
Mercedes-Benz 

Chevrolet, Hyundai 

     
     
Consumer Styles Inventory Custo-Benefício Inovador Perfeccionista Inovador, Hedonista, 

Custo-benefício, 
Confuso 

     
Envolvimento Menor score   Maior score 

     
Importância Recomendação Menores scores  Maior gap Maiores scores 

     
Fontes de Recomendações Mecânicos, 

Experiência 
Anterior 

Mecânicos, 
Experiência 

Anterior, 
TestDrive 

Mecânicos, 
Experiência 

Anterior 

Mecânicos, Página 
Montadora 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017 

 

 A Tabela 22 pode ser um ponto de partida para o desenvolvimento de planos de 

marketing, uma vez que traz indícios do perfil de compra dos grupos apresentados.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Essa parte final do estudo tem a função de debater as principais descobertas dessa 

dissertação, frente às análises e resultados, apresentados no capítulo anterior, bem como à 

literatura atual, retratada no Referencial Teórico. 

 Para tanto, esse capítulo é composto de cinco seções: conclusões; contribuições 

acadêmicas; contribuições gerenciais; limitações da pesquisa e oportunidades de pesquisa. 

 

5.1 Conclusões 

 

 O objetivo geral e os específicos foram atendidos, ao apresentar os principais estilos de 

consumidor, envolvimento, importância das fontes de recomendação, bem como o 

relacionamento entre essas três variáveis. Nesse contexto, destaca-se a aplicabilidade da 

escala Likert e estatísticas descritivas para medir e avaliá-las, bem como a técnica de 

agrupamento para fazer tais análises. 

 Do ponto de vista de ferramentas computacionais, as plataformas de pesquisa online 

MonkeySurvey e Toluna QuickSurveys mostraram-se práticas e eficientes. Com a 

possibilidade de coleta em tempo real, que pode ser realizada de maneira eficiente e com 

redução de erros de transcrição. Além disso, é possível extrair de maneira amigável dados 

para outros aplicativos, como o Microsoft Excel e posteriormente utilizá-los no Minitab, 

facilitando a fase de tratamento e manipulação dos dados. 

 Indiscutivelmente, as ferramentas online aceleraram o processo de coleta de dados e 

foram fundamentais para atingir uma amostra significativa. Entretanto, a fase de entrevistas 

presenciais foi essencial para permitir uma maior clareza as análises, graças às informações 

coletadas na abordagem qualitativa. 

 Em relação aos resultados, a escala Consumer Styles Inventory foi parcialmente válida 

para capturar as dimensões propostas, ao apresentar alfa de Cronbach acima de 0,6 somente 

para quatro das oito dimensões originalmente propostas. Entretanto, essa insuficiente 

consistência interna já havia sido apresentada em outros estudos, indicando que os itens do 

CSI originalmente propostos devem ser revistos e adaptados para melhor capturar os estilos 

de consumidores, principalmente frente a uma categoria específica de produtos, como notou-

se na experiência em campo. 

 Confirmou-se que a aquisição de veículo comercial leve é uma compra de alto 
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envolvimento, seja esse bem utilizado para fins de trabalho, particular ou ambos. Com isso, 

confirma-se que o CSI pode ser aplicado em um contexto de compra que transita entre uma 

aquisição organizacional e do consumidor, pois, como citado por Bauer et al. (2006), o 

envolvimento influencia a procura e, por sua vez, governa os estilos decisórios. 

 Ainda que o CSI pode ser aplicado, seja em compra organizacional (para trabalho), 

consumidor (uso particular) ou ambos. O tipo de aquisição pode, de maneira geral, afetar as 

fontes de recomendação e estilo adotados no processo decisório, como apresentado na Tabela 

22. 

 

5.2 Contribuições acadêmicas 

 

 Essa dissertação é parte do desenvolvimento da bibliografia da aplicação do Consumer 

Styles Inventory em contexto de alto envolvimento, com consumidores de produtos 

específicos, distanciando-se do contexto de utilização de maneira genérica em relação a 

categoria e em amostra com estudantes, comuns principalmente na primeira década de 

estudos. Essa é uma contribuição importante, uma vez que, como identificado tanto na 

literatura como na experiência em campo, a categoria de produtos afeta o estilo decisório do 

consumidor. 

 Tomou-se os cuidados cabíveis para reduzir ruídos na amostra: limitou-a a 

respondentes com experiência de compra de veículos comerciais leves, registrando também a 

temporalidade da aquisição, a qual pode surtir efeitos na avaliação dos itens da escala, 

envolvimento ou fontes de recomendação. 

 Como o universo de respondentes dessa categoria de produtos é reduzido, 

principalmente frente aos demais tipos de veículos existentes do mercado automotivo, a busca 

por respondentes também teve tratativas especiais. Para obter respondentes com experiência 

de compra de veículos comerciais leves foi fundamental a abordagem em feirões de venda de 

automóveis para entrevistas presenciais e, para a coleta online, o recrutamento e engajamento 

via comunicação, pública e individualizada, em ambiente virtual (redes sociais, sites de 

vendas ou plataformas de comunicação), para potenciais respondentes identificados através de 

anúncios de veículos, serviços ou até mesmo fã-clubes relacionados a essa categoria de 

produto. 

 O estudo ainda traz uma contribuição adicional ao contexto de consumidores 

brasileiros, uma vez que se identificou apenas um estudo anterior envolvendo o CSI aplicada 
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a uma categoria específica com esse público, que foi a dissertação de Leng (2009). Nesse 

sentido, a adaptação da escala e verificação de sua consistência interna, com uma reflexão das 

informações qualitativas coletadas em campo são um ponto de partida para futuras adaptações 

do questionário tanto para o idioma português, quanto para avaliações de bens duráveis. 

 Ainda em relação a escala Consumer Styles Inventory, identificou-se um potencial de 

melhoria em relação ao questionário, uma vez que a consistência interna foi baixa para quatro 

fatores, o que pode ter sido influenciado pela categoria de produto, como constatado por meio 

de relatos na fase de pesquisa em campo.  

 Em contexto mundial, não foram identificados estudos que aplicaram o CSI a 

aquisição de veículos comerciais leves. Assim, esse estudo é pioneiro nessa categoria, cuja 

compra torna-se distinta por assumir ora um caráter organizacional, ora de consumo. A escala 

mostrou-se apta nesse contexto de aplicação.  

 Acerca do mensuramento do envolvimento, a utilização da avaliação inicial por 

diferencial semântico foi substituída de maneira satisfatória pela escala Likert para adaptação 

a plataformas online. A escala de dez itens proposta por Zaichkowsky (1994) mostrou-se de 

fácil aplicação e, como indica o alfa de Cronbach e a experiência em campo, a mesma pode 

ser reduzida para sete itens, sem danos a consistência interna para essa categoria de produtos. 

 Em se tratando da importância das fontes de recomendação, a sua avaliação por meio 

de escala Likert também se mostrou eficaz: além do respondente declarar diretamente a sua 

apreciação sobre cada uma delas, facilita a comparação entre as mesmas. Além disso, reduz-

se equívocos ao realizar medições muito dependentes da memória do consumidor, como 

tempo gasto ou número de fontes consultadas, adotados em estudos anteriores. 

 Em relação as fontes de recomendação, nota-se que a vivência efetiva do respondente, 

como a experiência anterior que teve com um veículo leve ou test drive, bem como a opinião 

de mecânicos, são as mais importantes no processo de compra. O uso de boxplots facilitaram 

essa análise. 

 Também é uma contribuição inédita o relacionamento entre os estilos de consumidor, 

envolvimento e fontes de recomendação. Ainda que o relacionamento entre os dois construtos 

e a busca de informação na escolha seja relatado na literatura, não se identificou nenhum 

estudo que avaliasse as três dimensões simultaneamente. Nesse sentido, a técnica de 

agrupamento foi apropriada e a sua execução com o uso do software Minitab 17 foi simples. 

 Os resultados apresentados em clusters indicam que, mesmo que a compra seja 

percebida como de alto envolvimento entre os respondentes, existem diferenças na avaliação 

desse entre os grupos e que, consequentemente, pode afetar o adotado estilo do consumidor. 
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Assim, esse estudo apresenta indícios que os dois construtos podem ser relacionados. 

 

5.3 Contribuições gerenciais  

 

 Os resultados apresentados no Capítulo 4 podem ser utilizados em planos de marketing 

de veículos comerciais leves: os grupos definidos sinalizam uma preferência do estilo adotado 

no processo de compra, bem como indícios do perfil do consumidor. Tais informações podem 

ser utilizadas para definir ações de comunicação e relacionamento direcionadas, considerando 

o seu nível de envolvimento bem como as fontes de recomendação mais importantes na fase 

de busca de informação. 

 Do ponto de vista de aplicação empresarial, a fase de coleta e análises indicaram que o 

CSI tem simples execução. Os resultados mostram que sua aplicabilidade é relevante também 

no contexto gerencial, uma vez que simplificam o construto estilo decisório, ao apresentá-lo 

em oito dimensões para agrupar consumidores de maneira a definir planos marketing 

específicos. 

 Entretanto, sugere-se a adaptação do questionário, para que ele seja mais apto a 

traduzir os fatores cognitivos e emocionais do consumidor para os oito fatores, principalmente 

em relação a categoria de produto avaliada. Outro ponto de atenção é que os resultados devem 

ser utilizados de maneira cautelosa, uma vez que os estilos indicam uma preferência do 

consumidor ao avaliar as alternativas de compra e não definem de maneira preditiva e única 

seu comportamento. 

 Nas entrevistas presenciais, ao incentivar o respondente a relatar sua opinião e 

experiência em relação a questões abordadas pela escala, coletaram-se informações relevantes 

a planos de marketing, principalmente no tocante a percepção de marca, pontos de vendas e 

custo-benefício.  

 Para finalidades de uso comercial, existe uma marca aspiracional, que é a Mercedes-

Benz, muitas vezes citadas quando abordados as dimensões perfeccionista e orientado a 

marca. Em contrapartida, veículos chineses eram citados espontaneamente como de qualidade 

inferior.  

 Ainda em relação a marca, destaca-se a avaliação do item CSI-M-6 “Eu prefiro 

comprar veículos das marcas/fabricantes mais vendidas no mercado” e CSI-M-2 “As 

montadoras mais conhecidas nacionalmente são as melhores para mim”, ambas com score de 

3,5 (de um total de 5,0). Essas questões, nos relatos dos respondentes, eram relacionadas a 
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confiabilidade e valor de revenda dos veículos. 

 Acerca ao ponto de venda, o item CSI-M-5 “Lojas especializadas e concessionárias são 

as que oferecem os melhores produtos” foi avaliado com um score de 3,4 (de um total de 5,0) 

e são percebidos como locais confiáveis para realizar-se uma compra. Por outro lado, 

concessionárias foram citadas como abusivas no valor de manutenção dos veículos por alguns 

respondentes. Um deles relatou um caso que a diferença de preço de peça entre na revenda 

autorizada e no mercado paralelo era de mais de 8000%, como verificado em orçamentos 

apresentados a autora. Nesse sentido, serviços de pós-vendas e peças com um preço 

considerado “justo” podem ser definidos, para manter a credibilidade do ponto de venda. 

 A discussão dos itens da dimensão custo-benefício também revelou achados 

interessantes: os entrevistados citavam que não somente o preço era levado em consideração, 

mas também o melhor veículo comercial leve para sua rotina, seja em estado de conservação 

(para usados) ou em aplicabilidade ao seu dia-a-dia (características técnicas). Isso é refletido 

na avaliação do item CSI-CB-3 “Ao comprar um veículo comercial leve, presto muita atenção 

para encontrar a melhor opção custo-benefício”, que teve score de 4,2 (de um total de 5,0).  

 Adicionalmente ao CSI, o alto envolvimento identificado na compra de veículos 

comerciais leves pode intensificar a busca de informação e avaliação de alternativas. O 

processo de compras foi avaliado por muitos respondentes como necessário e essencial, 

estando presentes dedicação e empenho na tomada de decisão. Por outro lado, de maneira 

geral, o mesmo processo é citado como realizador, divertido e prazeroso. Nesse cenário, a 

abordagem aos consumidores pode ser realizada de maneira eficaz, considerando as fontes de 

informação mais importantes, bem como as motivações de seu envolvimento na compra.  

 Esse esforço é válido frente a observação de diversos respondentes que citavam que é 

baixa a variedade de veículos comerciais leves comercializados e que definiam a marca e 

modelo desejado mesmo antes da primeira saída para comparação das opções existentes em 

revendedores. Nesse aspecto, a palavra “foco” foi relacionada ao processo de compra 

espontaneamente por diversos respondentes. 

 Tal fato é corroborado pela importância atribuída a experiência anterior com o veículo, 

opinião de mecânicos, test drive, colegas que atuam no mesmo ramo e fóruns da internet, que 

foram as cinco melhor avaliadas entre as 16 fontes de recomendações apresentadas. Nesse 

sentido, planos de marketing podem estabelecer ações para explorar a imagem dos produtos 

nesses canais.  

 Nota-se oportunidade de fidelização de clientes de veículos comerciais leves, ao 

entregar produtos com baixo custo operacional (consumo de combustível, seguro e custo de 



103 
 

  

manutenção), boa durabilidade e fácil manutenção, itens apreciados pelo consumidor. Esses 

itens foram citados como relevantes em busca de informação com mecânicos, bem como a 

experiência anterior do veículo, que são as mais importantes no processo decisório, tanto na 

visão geral como na avaliação segmentada (clusters 1,2,3 e, para o 4, somente mecânicos). 

Adicionalmente, uma boa experiência com tais produtos pode gerar boas recomendações por 

colegas que atuam no mesmo ramo, que é uma fonte de informação importante.  

 Vale também ressaltar que o uso de comunicação online tende a ter mais espaço no 

futuro: fóruns na internet foram a quinta fonte de informação melhor avaliada e, para um 

grupo específico de consumidores (cluster 4), a página da montadora teve o melhor score.  

 Em relação a equipe de vendas como fonte de recomendação, a sua avaliação de 

importância foi de 3,0 (de um máximo de 5,0), com desvio padrão de 1,2, um dos maiores 

calculados entre as 16 avaliadas. Essas estatísticas foram refletidas nos relatos dos 

respondentes. Os vendedores eram citados por alguns respondentes como consultores para 

definir não somente o melhor produto, mas também apoiar na decisão de melhor momento 

para a compra e definição do meio de pagamento, atuando como apoiadores também no pós-

vendas. Nesse aspecto, o ponto alto deu-se em uma entrevista em que o respondente relatou 

que “mesmo amando o produto, mudaria caso a vendedora mudasse para outra marca”. Por 

outro lado, alguns respondentes citavam que o único interesse da equipe de vendas era vender, 

mesmo que utilizando de argumentações equivocadas e, portanto, não utilizavam essa fonte 

de recomendação. 

 Nesse cenário, é uma oportunidade o desenvolvimento de relacionamento sustentável e 

transparente entre a equipe de vendas e consumidores.  

 Televisão e rádio, avaliados com menor importância, foram citados como meios pouco 

explorados pelas montadoras para veículos comerciais leves. 

 Outro achado, oriundo da experiência de campo, foi o significado atribuído pelos 

respondentes à categoria de produtos, relatadas em muitas entrevistas durante a avaliação dos 

itens das escalas de envolvimento e CSI. Em uso comercial, o veículo é visto com uma 

ferramenta de trabalho ou um escritório. Ele reflete características do serviço prestado:  

inovação, segurança e credibilidade do negócio do respondente foram associadas ao veículo 

adquirido. Quando para uso particular, os respondentes citavam que a categoria era essencial e 

traduzia seu estilo de vida, pois eram versáteis e poderiam ser utilizados tanto em 

deslocamentos cotidianos como também para apoiar em atividades de lazer ou de transporte 

de itens volumosos. 

 Esse significado pode ser explorado nas argumentações de vendas dos produtos, para 



104 
 

  

criar maior proximidade com os consumidores dessa categoria de produtos. 

 Com grupos definidos baseado nos estilos, relacionou-se esse construto ao 

envolvimento e fontes de recomendações, sendo possível mapear do comportamento de 

compra por grupos de consumidores, indicando a predominância de características 

específicas, como apresentado na Tabela 22. Baseando-se nas informações apresentadas nela, 

é possível traçar planos de marketing segmentados, como apresentado em sugestões a seguir. 

 O cluster 1 apresenta consumidores que adotam predominantemente o estilo de 

orientação a custo-benefício. Em geral, eles buscam veículos usados, para aplicações 

particulares. São os menos envolvidos no processo de compra e que dão menor importância 

para fontes de recomendações. Nesse sentido, planos de marketing para endereçar esses 

clientes devem orientar-se a argumentações a, por exemplo, custo operacional e preço. 

 O cluster 2 agrupa indivíduos que tendem a valorizar tecnologia e interessam-se por 

novidades. Utilizam o veículo tanto comercialmente como para fins particulares. A maior 

parte procura um veículo usado para a compra. A experimentação do produto é importante, 

como indica a valorização do test drive. Informações podem ser compartilhadas, para manter 

esse grupo atualizado. 

 Tanto o cluster 1 como o 2 citaram como marca preferencial para compra Fiat e 

Chevrolet. Também atribuem maior importância a opinião de mecânicos e experiência 

anterior com o veículo, assim como os consumidores do cluster 3. 

 O cluster 3 representa, em grande parte, consumidores que buscam veículos novos 

(zero-quilômetro) para uso comercial. Predomina a preferência pelas marcas Fiat e Mercedes-

Benz. Eles são valorizam mais a qualidade e confiam na opinião de mecânicos e na 

experiência anterior. Nesse sentido, ações no pós-venda podem ser planejadas para fidelizar 

esses clientes. 

 Por fim, o cluster 4 é o grupo mais distinto, formado em maior parte por mulheres, 

pessoas solteiras, que cursaram o nível superior, interessados na aquisição de veículo zero 

quilômetro, para uso particular. É o grupo que tem maior envolvimento na compra e atribui 

maior importância as fontes de recomendação, com destaque para mecânicos e página da 

montadora. Ações online podem ser planejadas para esse grupo. 

 Vale destacar que os clusters apresentam uma predominância e preferência do 

comportamento, podendo o consumidor também considerar outros aspectos e dimensões em 

seu processo de decisão. 
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5.4 Limitações da pesquisa 

 

 Ao decorrer da pesquisa em campo, notou-se que o procedimento de adaptação da 

escala baseado em revisão da bibliografia e pré-testes com três respondentes poderia ter sido 

aprimorado com uma pesquisa qualitativa preliminar, por exemplo um grupo de foco, 

permitindo uma “tradução” mais fidedigna dos fatores cognitivos e emocionais apresentados 

no consumo de veículos comerciais leves e, possivelmente, aumentando os valores de 

consistência interna dos itens do Consumer Styles Inventory. 

 Ainda em relação ao questionário, notou-se que muitos respondentes citavam 

espontaneamente a pesquisa prévia do seguro do casco do veículo, bem como pesquisa do 

custo de manutenção. Tais itens, os quais tem indícios de serem importantes no processo de 

compra dessa categoria de produtos, poderiam ter sido avaliados. 

 Em relação a amostra, foi extremamente difícil a obtenção de respondentes, para 

pesquisas presenciais, que possuem veículos comerciais leves e tenham passado recentemente 

por uma compra dessa categoria. Uma das razões é a situação econômica de recessão no 

momento da coleta: entrevistados nos feirões citavam que estavam vendendo o veículo por 

não ser viável mantê-lo como negócio. Com isso, optou-se por utilizar canais virtuais para 

engajamento de respondentes e coleta de dados. Tal procedimento pode ter trazido ruídos aos 

resultados finais. 

 Pelos motivos previamente apresentados, não foi possível atingir uma quota mínima 

por marca e modelo, como planejado inicialmente. Consequentemente, não foi possível 

realizar análises em relação aos modelos almejados e os estilos de consumidores adotados no 

processo de compra. 

 

5.5 Oportunidades para estudos futuros 

 

 Como indicado previamente, os baixos alfas de Cronbach para quatro dos fatores do 

Consumer Styles Inventory indicam um potencial de melhoria para capturar as oito dimensões 

originais. Assim, sugere-se uma revisão da escala para avaliar o processo de compra de 

veículos comerciais leves, bem como avaliação de outros estilos relevantes nessa aquisição. 

Como observado na fase de entrevistas presenciais, uma pesquisa preliminar, com caráter 

qualitativo pode gerar melhores resultados na adaptação. 

 Estudos transversais são oportunidades de pesquisa envolvendo o CSI, como já 

realizado por Lysonksi e Durvasula (2013) que avaliaram consumidores indianos do varejo, 
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em 1994 e em 2009. Esse tipo de análise é especialmente interessante para veículos 

comerciais leves, uma vez que a mobilidade, desenvolvimento econômico e mudanças no 

estilo de vida das pessoas podem trazer alterações em relações aos estilos adotados. Outro 

aspecto importante é o efeito da descontinuidade da Volkswagen Kombi, que pode alterar o 

comportamento de compra de veículos comerciais leves a médio prazo. Além disso, a 

integração com a internet das coisas indica tendências de mudança na distribuição de bens e 

transporte de pessoas, que pode afetar o estilo do consumidor de veículos comercial leves. 

 Sugere-se, também, avaliações para integração do Consumer Styles Inventory a 

técnicas de big data. Ao coletar informações online que possam traduzir os itens abordados na 

escala de estilos de consumidor e analisa-los, é possível adotar instantaneamente medidas de 

comunicação ou relacionamento individuais. 

 Em relação aos resultados, análises entre os clusters identificados nessa dissertação 

podem ser realizadas, a fim de identificar aspectos relevantes estatisticamente e aprimorar 

planos de marketing para endereçar as necessidades desses grupos.   

 Acerca do comportamento na compra de veículos comerciais leves, há potencial de 

pesquisa envolvendo a experiência do consumidor e envolvimento: nas entrevistas 

presenciais, respondentes davam indícios que quanto maior a sua vivência, menor era seu 

envolvimento na aquisição. 

 Outro aspecto interessante a ser investigado, também oriundo da pesquisa de campo, é 

o papel do vendedor na decisão de compra, o qual foi citado de maneira polarizada: citado 

como um consultor e fonte de recomendação essencial para a compra por alguns 

respondentes, enquanto para outros o ele tem a função de vender apenas, mesmo que para 

tanto omita fatores essenciais aos clientes. 

 Avaliações sobre o comportamento do consumidor de veículos comerciais novos 

(zero-quilômetro) e usados também são válidos, uma vez que há indícios que a compra pode 

ser diferente entre eles. Nesse sentido, uma avaliação de aquisição de veículo comercial para 

trabalho, para lazer ou ambos também pode ser conduzida, a fim de explicitar eventuais 

diferenças no consumo da mesma categoria de produtos, para finalidade distintas. 

 Sobre as fontes de recomendação para pesquisa de veículos comerciais leves, sugere-se 

incluir a avaliação de custos de operação, tais como seguro, consumo de combustível e custos 

de manutenção, os quais foram citados espontaneamente pelos respondentes. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – Conceito de veículo comercial leve 

O conceito de Peso Bruto Total (PBT) é fundamental para o entendimento da categoria 

de veículos comerciais leves, principalmente quando se trata de transporte de cargas, o qual é 

definido na Resolução CONTRAN no. 290 de 29 de agosto de 2008 (Anexo, p. 3) como o 

“peso máximo (autorizado) que o veículo pode transmitir ao pavimento, constituído da soma 

da tara e lotação”. Na mesma Resolução (Anexo, p. 3), define-se que a tara é o “peso próprio 

do veículo, acrescido dos pesos da carroçaria e equipamento, do combustível, pelo menos 

90% da capacidade do(s) tanque(s), das ferramentas e dos acessórios, da roda sobressalente, 

do extintor de incêndio e do fluído de arrefecimento”; já a lotação (Anexo, p. 3) é “carga útil 

máxima, incluindo o condutor e os passageiros que o veículo pode transportar para os 

veículos de carga e tração ou número de pessoas para os veículos de transporte coletivo de 

passageiros”. 

Para veículos de transporte de passageiros, outras Resoluções são válidas, tais como a 

CONTRAN 416/2012, que define micro-ônibus (Anexo I, p. 1) como “automotor de 

transporte coletivo com capacidade para até vinte passageiros”. No mesmo documento 

(Anexo I, p. 1), é determinado que essa categoria de veículo é dotada “de mais de 8 lugares 

além do condutor, com Peso Bruto Total inferior ou igual a 5,0 toneladas”. Em geral, essa 

categoria de veículos apresenta a mesma plataforma que os veículos comerciais leves de 

carga. 
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APÊNDICE B – Resumo das regulamentações de restrição de circulação de veículos na 

cidade de São Paulo 

No município de São Paulo, em 1997, definiu-se o Veículo Urbano de Carga (VUC) e 

o Veículo Leve de Carga (VLC) para restringir o tráfego de caminhões. De acordo com suas 

dimensões, eles poderiam servir como alternativa para o transporte de carga nos locais com 

restrição. Outra medida, regulamentada em 2005, foi a entrega noturna para estabelecimentos 

comerciais de grande porte (SILVA, 2011). Em 2013, na mesma cidade, a Portaria 51/13 

estabeleceu a Zona de Máxima Restrição de Fretamento (ZMRF), limitando também a 

atuação de veículos destinados a transporte profissional privado (fretado) de passageiros. 

Micro-ônibus e veículos de carga com PBT até três toneladas e meia são classificados 

como veículos comerciais leves e não estão sujeitos às restrições de circulação de caminhões 

e ônibus supracitados, estimulando a utilização dessa categoria para o transporte nas cidades 

com essas limitações.  
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APÊNDICE C - Panorama do mercado de veículos comerciais leves em 2016 

Mercado de veículos 
comerciais leves - veículos 
novos licenciados em 2016 

(em unidades licenciadas) 

Total de veículos comerciais leves licenciados  311.879 

Veículos comerciais leves nacionais  232.230 

Veículos comerciais leves importados  79.649 

Indústria nacional de 
veículos comerciais leves  

(em unidades produzidas / 
exportadas) 

Produção de veículos comerciais leves  298.705 

Exportação de veículos comerciais leves 77.132 

Exportação de veículos comerciais leves desmontados 
(CKDs) 

10.515 

Mercado de comerciais 
leves – licenciamento por 
marca em 2016 

(em unidades licenciadas) 

Citroën 784 

Fiat 114.875 

Ford 15.830 

General Motors 41.322 

Hyundai 4.310  

HPE (Mitsubishi) 9.944  

Iveco 2.043 

Mercedes-Benz 4.167 

Nissan 3.606 

Peugeot 998 

  Renault 22.434 

Toyota 45.631 

Volkswagen 43.146 

Outros 2.789 

Fonte: Elaborada pela autora, adaptado de ANFAVEA, 2017 
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APÊNDICE D - Veículos comerciais leves em comercialização no Brasil, conforme 

observação de pesquisa de campo 

Marca Modelo Tipo Disponível zero-quilômetro 

Chana Cargo Picape X 

    

Citroën Jumper Furgão X 

 Jumper Van de passageiro X 

 Partner Van de passageiro X 

    

Effa Cargo Picape X 

    

Fiat Doblo Furgão  

 Doblo Van de passageiro X 

 Ducato Furgão X 

 Ducato Van de passageiro X 

 Fiorino Furgão X 

 Strada Picape X 

    

Ford Courier Picape  

 Transit Chassi  

 Transit Furgão  

 Transit Van de passageiro  

 Ranger Picape X 

    

General Motors Montana Picape X 

 S10 Picape X 

    

Hyundai H100 Van de passageiro  

 HR Chassi X 

    

Iveco Daily Chassi X 

 Daily Furgão X 

 Daily Van de passageiro X 

    

JAC T140 Chassi X 

 T8 Van de passageiro X 

    

Jinbei Topic Van de passageiro  

    

(continua) 
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(continuação) 

Marca Modelo Tipo Disponível zero-quilômetro 

Kia Besta Van de passageiro  

 Bongo Chassi X 

    

Mercedes-Benz Sprinter Chassi X 

 Sprinter Furgão X 

 Sprinter Van de passageiro X 

 Vito Furgão X 

 Vito Van de passageiro X 

    

Mitsubishi L200 Picape X 

    

Nissan Frontier Picape X 

    

Peugeot Boxer Furgão X 

 Boxer Van de passageiro X 

 Hoggar Picape  

 Partner Furgão  

 Partner Van de passageiro X 

    

Renault Kangoo Furgão X 

 Kangoo Van de passageiro X 

 Master Chassi X 

 Master Furgão X 

 Master Van de passageiro X 

    

Toyota Hilux Picape X 

    

Volkswagen Amarok Picape X 

 Kombi Furgão  

 Kombi Van de passageiro  

 Saveiro Picape X 
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APÊNDICE E – Escala Consumer Styles Inventory adaptada à categoria de veículos 
comerciais leves 

Fator 1: Perfeccionista 

 Adquirir veículos comerciais leves de qualidade muito boa é muito importante para mim. 

 Quando o assunto é comprar meu veículo comercial novo, tento comprar o melhor ou o mais 
perfeito. 

 Em geral, eu tento comprar veículos comerciais leves da melhor qualidade. 

 Eu faço um esforço extra para escolher veículos comerciais leves de qualidade superior ao que 
existe no mercado. 

 Eu penso muito e presto muita atenção quando compro um veículo comercial leve. 

 Meu padrão e expectativas na compra de um veículo comercial leve são muito altos. 

 Eu escolho rápido, compro o primeiro veículo comercial ou marca que acredito ser suficientemente 
bom para mim. ¹ 

 Um veículo comercial leve não precisa ser perfeito ou o melhor para me satisfazer. ¹ 

 

Fator 2: Orientado a Marca 

 As montadoras mais conhecidas nacionalmente são as melhores para mim. 

 Em se tratando de veículos comerciais leves, as marcas mais caras são, geralmente, as que escolho. 

 Quanto maior o preço de um veículo comercial leve, melhor a sua qualidade. 

 Lojas especializadas e concessionárias são as que me oferecem os melhores produtos. 

 Eu prefiro comprar veículos comerciais leves das marcas/fabricantes mais vendidas no mercado. 

 Os veículos comerciais leves das marcas que têm mais anúncios e propagandas são, geralmente, 
escolhas muito boas. 

 Um veículo comercial leve não precisa ser perfeito ou o melhor para me satisfazer. ¹ 

 

Fator 3: Inovador 

 Estou sempre atualizado com as novidades do mercado de veículos comerciais. 

 Ao tomar conhecimento de um novo modelo ou marca de veículo comercial, eu a investigo. 

 Um veículo comercial leve com design atrativo e muita tecnologia é muito importante para mim. 

 Para ter mais variedade de veículos comerciais, eu vou a diferentes lojas e escolho marcas 
diferentes. 

 Conhecer um lançamento (novo modelo) de veículo comercial leve é divertido para mim. 

 

Fator 4: Hedonista 

 Comprar um veículo comercial leve é uma atividade prazerosa para mim. 

 Comprar veículos comerciais leves é uma das atividades mais divertidas da minha vida. 

 Comprar um veículo comercial leve é um desperdício de tempo para mim. ¹ 

 Eu gosto de comprar veículos somente pela diversão da compra. 

 Meu processo de compras de veículos comerciais é rápido. ¹ 

 

Fator 5: Orientado ao Custo-Benefício 

 Compro sempre que possível veículos comerciais quando estão em promoção ou em condição 
especial. 

 Geralmente escolho os veículos de preço menor / mais baratos. 

 Ao comprar um veículo comercial leve, presto muita atenção para encontrar a opção com melhor 
custo-benefício. 

 
(continua) 
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(continuação) 

Fator 6: Impulsivo 

 Eu deveria planejar minhas compras de veículos comerciais leves mais cuidadosamente do que 
normalmente faço. 

 Eu sou impulsivo quando estou compro meu veículo comercial leve. 

 Frequentemente compro um veículo comercial leve sem a atenção e/ou cuidado devidos, e mais 
tarde, desejaria não ter comprado-o. 

 Quando compro veículos comerciais, eu faço-o com tempo suficiente para escolher cuidadosamente 
a melhor opção. ¹ 

 Eu sou muito cauteloso no quanto gasto na compra de um veículo comercial leve. ¹ 

 

Fator 7: Confuso 

 Existem tantos modelos de veículos comerciais para escolher atualmente que, frequentemente, me 
sinto confuso. 

 Às vezes é difícil escolher em qual concessionária / revendedora / loja / vendedor (para usados) 
comprar. 

 Quanto mais eu aprendo sobre os veículos comerciais existentes no mercado, mais difícil fica 
escolher o melhor. 

 Todas as informações que recebo ou ouço, sobre diferentes veículos comerciais, deixam-me 
confuso. 

 

Fator 8: Leal 

 Eu tenho marcas preferidas de veículos comerciais leves, que compro sempre. 

 Assim que acho uma marca ou modelo que gosto, ela se torna minha favorita e não mudo. 

 Eu vou sempre nas mesmas concessionárias / revendedoras / lojas / feirões, quando vou comprar um 
veículo comercial leve / utilitário para trabalho. 

 Eu geralmente troco de marcas / modelos. ¹ 

 

Nota: ¹ Itens dispostos inversamente 
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APÊNDICE F - Apresentação da abordagem direta proposta para pesquisa 

Abordagem adotada na pesquisa presencial 

Apresentação da pesquisa 
ao respondente 

Estou realizando uma pesquisa na área de comportamento do consumidor. Esse 
estudo refere-se a uma dissertação de mestrado do programa de Mestrado 
Profissional em Comportamento do Consumidor (MPCC) e tem como objetivo a 
medição do estilo do consumidor, envolvimento e principais referências 
utilizadas no processo de compra de veículos comerciais leves. Para tanto, conto 
com sua experiência e seu julgamento para viabilizar a análise propostas. 

Não serão necessários dados particulares, somente quero conhecer suas 
preferências na ocasião de compra e como o(a) senhor(a) realiza a comparação 
entre os veículos existentes no mercado.  

Incentivo Revista da ESPM 

 

Abordagem adotada na pesquisa online não remunerada (coletada na plataforma MonkeySurvey) 

Convite enviado via 
publicação no Facebook e 
LinkedIn, mensagem no 
WhatsApp, OLX ou 
Webmotors 

Tem ou quer comprar um utilitário? Van? Furgão? Chassi? Posso contar com sua 
experiência? 

Se sim, por favor responda a pesquisa abaixo.  

https://pt.research.net/r/PesquisaUtilitarios 

Página inicial da pesquisa Bem-vindo e muito obrigada! 

Sou Ana Paula, aluna do Mestrado Profissional em Comportamento do 
Consumidor da ESPM - Escola Superior de Propaganda e Marketing. 

Quero conhecer o comportamento de compra dos consumidores de utilitários ou 
veículos comerciais leves (furgões, vans para passageiros ou chassi-cabine de 
PBT até 3,5ton). 

Com isso, quero publicar em minha dissertação dicas para os profissionais de 
marketing fazerem estratégias para melhorar a experiência de compra para esse 
público. 

O questionário tem três sessões e leva não mais que 10 minutos para ser 
concluído. 

 Agradeço desde já a sua colaboração nessa jornada. 

 Um grande abraço e bom questionário! 

Ana Paula Teixeira Baldini 

ana.baldini@acad.espm.br 

Incentivo Não aplicável 
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Abordagem adotada na pesquisa online remunerada (coletada na plataforma Toluna QuickSurveys) 

Página inicial da pesquisa Sou Ana Paula, mestranda do Programa de Mestrado Profissional em 
Comportamento do Consumidor da ESPM - Escola Superior de Propaganda e 
Marketing.  

Quero conhecer o comportamento de compra dos consumidores de utilitários ou 
veículos comerciais leves, ou seja, picapes pequenas, furgões, vans para 
passageiros ou chassi-cabine de PBT até 3,5ton. 

Com isso, quero publicar em minha dissertação dicas para os profissionais de 
marketing fazerem estratégias para melhorar a experiência de compra para esse 
público.  

O questionário tem três sessões e leva não mais que 10 minutos para ser 
concluído.  

Agradeço desde já a sua colaboração nessa jornada.  

Um grande abraço e bom questionário!  

Ana Paula Teixeira Baldini  

ana.baldini@acad.espm.br 

 

Incentivo Pontos Toluna 
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APÊNDICE G – Instrumento para coleta de dados inicial para entrevistas presenciais 

Sim Não

Quer comprar algum desses modelos? Sim Não

Qual? Descrever marca e modelo:

0 km Usado

Idade Sexo¹ Feminino Masculino Cidade que reside:

Estado Civil Solteiro Casado Outros

Escolaridade Primário Médio Superior

Possui algum desses veiculos? Sim Não    Descrever modelo:

Uso? Particular Trabalho Ambos    Ano de fabricação¹

Tipo¹ Chassi Furgão Van Passageiros Aplicação:

É a primeira vez que adquire um veículo comercial leve? Sim Não

Possui mais que um veículo comercial leve? Sim Não

Sem importância 1 2 3 4 5    Importante

Entediante 1 2 3 4 5    Interessante

Irrelevante 1 2 3 4 5    Relevante

Não entusiasmante 1 2 3 4 5    Entusiasmente

Não significa nada 1 2 3 4 5   Significa muito

Não atraente 1 2 3 4 5   Atraente

Não fascinante 1 2 3 4 5   Fascinante

Sem valor 1 2 3 4 5   Valiosa

Não envolvente 1 2 3 4 5   Envolvente

Desnecessário 1 2 3 4 5   Necessário

FORMULÁRIO DE PESQUISA (Parte 1/3)

Estou realizando uma pesquisa para minha dissertação do programa de Mestrado Profissional em 
Comportamento do Consumidor (MPCC) da ESPM - Escola Superior de Propaganda e Marketing.  
Essa pesquisa tem como objetivo a medição do estilo do consumidor, envolvimento e principais fontes de 
recomendações utilizadas no processo de compra de veículos comerciais leves. 
Para tanto, conto com sua experiência de compra e seu julgamento para viabilizar a análise proposta.
Não serão necessários dados particulares, sua identidade não será revelada e nem utilizada para fins 
comerciais. Somente quero conhecer suas preferências na ocasião de compra e como o(a) senhor(a) 
realiza a comparação entre os veículos existentes no mercado. 

Você está em um processo de compra um novo veículo para fins comerciais?

Favor assinalar com um "X" a caixa correspondente a resposta do respondente

Zero ou usado?

Quero conhecer um pouco sobre você...

Favor assinalar com um "X" a caixa correspondente a resposta do respondente

Divorciado

Pós-Graduado

Em relação ao processo de compra do seu novo veículo comercial leve, como ele é para você?
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Por favor assinalar a opção de 1 a 5, de acordo com o grau que a frase expressa sua opinião

Quando o assunto é comprar meu veículo comercial novo,  tento comprar o melhor ou o mais perfeito.
1 2 3 4 5

Conhecer um lançamento (novo modelo) de veículo comercial leve  é divertido  para mim.
1 2 3 4 5

Comprar um veículo comercial leve é uma atividade prazerosa para mim. 
1 2 3 4 5

Existem tantos modelos de veículos comerciais para escolher atualmente que, frequentemente, me sinto
confuso. 1 2 3 4 5

Eu tenho marcas preferidas de veículos comerciais leves, que  compro sempre.

1 2 3 4 5

Eu faço um esforço extra para escolher veículos comerciais leves de qualidade superior ao que existe
no mercado 1 2 3 4 5

Eu sou impulsivo quando compro meu veículo comercial leve. 
1 2 3 4 5

Compro sempre que possível veículos comerciais quando estão em promoção ou em condição especial.
1 2 3 4 5

Em se tratando de veículos comerciais leves, as marcas mais caras são, geralmente, as que escolho.
1 2 3 4 5

Adquirir veículos comerciais de qualidade muito boa é muito importante para mim. 
1 2 3 4 5

Um veículo para trabalho com design atrativo e muita tecnologia é muito importante para mim.
1 2 3 4 5

Comprar veículos comerciais leves é uma das atividades mais divertidas da minha vida. 
1 2 3 4 5

As montadoras mais conhecidas nacionalmente são as melhores para mim.
1 2 3 4 5

Em geral, eu tento comprar veículos comerciais leves da melhor qualidade.
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Favor assinalar com um "X" a caixa correspondente a resposta do respondente, de acordo com a 
escala abaixo, sendo crescente a escala de quanto ele concorda com cada um das frases                                   
(1- discorda totalmente ; 3- indiferente ;  5- concorda totalmente)

Discordo
Totalmente

Discordo Indiferente Concordo
Concordo 

 Totalmente

Como as frases abaixo refletem sua opinião do processo de compra do veículo?

FORMULÁRIO DE PESQUISA (Parte 2/3)
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Os carros das marcas que têm mais anúncios e propagandas são, geralmente, escolhas muito boas.
1 2 3 4 5

Estou sempre atualizado com as novidades do mercado de veículos comerciais leves ou utilitários.
1 2 3 4 5

Às vezes é difícil escolher em qual concessionária / revendedora / loja / vendedor (para usados) comprar.
1 2 3 4 5

Quanto maior o preço de um veículo, melhor a sua qualidade.
1 2 3 4 5

Eu escolho rápido, compro o primeiro veículo ou marca que acredito ser suficientemente bom para mim.
1 2 3 4 5

Geralmente escolho os veículos de preço menor / mais baratos.
1 2 3 4 5

Frequentemente compro um veículo comercial leve sem a atenção e/ou cuidado devidos, e mais tarde, 
desejaria não ter comprado-o. 1 2 3 4 5

Um veículo comercial leve não precisa ser perfeito ou o melhor para me satisfazer.
1 2 3 4 5

Quanto mais eu aprendo sobre os  veículos existentes no mercado, mais difícil fica escolher o melhor.
1 2 3 4 5

Meu processo de compras de veículos comerciais é  rápido.
1 2 3 4 5

Eu deveria planejar  minhas compras de veículos comerciais leves mais cuidadosamente do que 
normalmente faço. 1 2 3 4 5

Ao comprar um veículo comercial leve, presto muita atenção para encontrar a opção com melhor 
custo-benefício. 1 2 3 4 5

Eu penso muito e presto muita atenção quando compro um veículo comercial leve.
1 2 3 4 5

Lojas especializadas e concessionárias são as que me oferecem os melhores produtos.
1 2 3 4 5

Assim que acho uma marca ou modelo  que gosto, ela se torna minha favorita e não mudo.
1 2 3 4 5

Comprar um veículo comercial leve é um desperdício de tempo para mim.
1 2 3 4 5

Ao tomar conhecimento de um novo modelo ou marca de veículo comercial, eu a investigo.
1 2 3 4 5

Quando compro veículos comerciais, eu faço-o com tempo suficiente para escolher cuidadosamente a
melhor opção. 1 2 3 4 5

Eu vou sempre nas mesmas concessionárias / revendedoras / lojas / feirões, quando vou comprar
um veículo comercial leve / utilitário novo. 1 2 3 4 5
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Todas as informações que recebo ou ouço, sobre diferentes veículos,  deixam-me confuso.
1 2 3 4 5

Meu padrão e expectativas na compra de um veículo comercial leve são bem altos.
1 2 3 4 5

Eu prefiro comprar veículos das marcas/fabricantes mais vendidas no mercado.
1 2 3 4 5

Para ter mais variedade de veículos comerciais, eu vou a diferentes lojas e escolho marcas diferentes.

1 2 3 4 5

Eu gosto de comprar veículos somente pela diversão da compra.
1 2 3 4 5

Eu sou muito cauteloso no quanto gasto na compra de um veículo comercial leve.
1 2 3 4 5

Eu geralmente troco de marcas / modelos.
1 2 3 4 5

Não Pouco Importante Muito

Amigos 1 2 3 4 5

Colegas do mesmo ramo de atuação 1 2 3 4 5

Parentes 1 2 3 4 5

Líderes de opinião 1 2 3 4 5

Equipe de vendas dos revendedores 1 2 3 4 5

Mecânicos 1 2 3 4 5

Folheto técnico 1 2 3 4 5

Experiência no Test drive 1 2 3 4 5

Visita a revendedores 1 2 3 4 5

Pesquisa em foruns na internet 1 2 3 4 5

Pesquisa na página da montadora 1 2 3 4 5

Feiras e eventos 1 2 3 4 5

Leitura em revista especializada 1 2 3 4 5

Propaganda na televisão 1 2 3 4 5

Propaganda em rádio 1 2 3 4 5

Propaganda em revistas e jornais 1 2 3 4 5

Experiência anterior com veículo 1 2 3 4 5

Outros  (descrever)

    _______________________ 1 2 3 4 5

Durante a busca de informações para definir qual veículo comprará, quanto é importante a opinião de...
Favor assinalar com um "X" a caixa correspondente a resposta do respondente, de acordo com a escala abaixo, 
sendo crescente a escala de importância  (1 não é importante ; 5 é muito importante)

FORMULÁRIO DE PESQUISA (Parte 3/3)
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APÊNDICE H – Instrumento para coleta de dados reduzido para entrevistas presenciais 

Sim Não

Quer comprar algum desses modelos? Sim Não

Qual? Descrever marca e modelo:

Tipo¹ Chassi Furgão Van Passageiros

Uso? Particular Trabalho Ambos

0 km Usado

Qual é o trabalho realizado com o veículo?

Possui mais que um veículo comercial leve ou utilitário? Sim Não

Idade Sexo¹ Feminino Masculino

Estado Civil Solteiro Casado Outros

Escolaridade Primário Médio Superior

Entediante 1 2 3 4 5    Interessante

Não entusiasmante 1 2 3 4 5    Entusiasmente

Não significa nada 1 2 3 4 5   Significa muito

Não atraente 1 2 3 4 5   Atraente

Não fascinante 1 2 3 4 5   Fascinante

Sem valor 1 2 3 4 5   Valiosa

Não envolvente 1 2 3 4 5   Envolvente

FORMULÁRIO DE PESQUISA (Parte 1/3)

Estou realizando uma pesquisa para minha dissertação do programa de Mestrado Profissional em 
Comportamento do Consumidor (MPCC) da ESPM - Escola Superior de Propaganda e Marketing.  
Essa pesquisa tem como objetivo a medição do estilo do consumidor, envolvimento e principais fontes de 
recomendações utilizadas no processo de compra de veículos comerciais leves. 
Para tanto, conto com sua experiência de compra e seu julgamento para viabilizar a análise proposta.
Não serão necessários dados particulares, sua identidade não será revelada e nem utilizada para fins 
comerciais. Somente quero conhecer suas preferências na ocasião de compra e como o(a) senhor(a) 
realiza a comparação entre os veículos existentes no mercado. 

Você está em um processo de compra um novo veículo para fins comerciais?

Favor assinalar com um "X" a caixa correspondente a resposta do respondente

Zero ou usado?

Quero conhecer um pouco sobre você...

Favor assinalar com um "X" a caixa correspondente a resposta do respondente

Divorciado

Pós-Graduado

Em relação ao processo de compra do seu novo veículo comercial leve, como ele é para você?
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Por favor assinalar a opção de 1 a 5, de acordo com o grau que a frase expressa sua opinião

Quando o assunto é comprar meu veículo comercial novo,  tento comprar o melhor ou o mais perfeito.
1 2 3 4 5

Conhecer um lançamento (novo modelo) de veículo comercial leve  é divertido  para mim.
1 2 3 4 5

Comprar um veículo comercial leve é uma atividade prazerosa para mim. 
1 2 3 4 5

Existem tantos modelos de veículos comerciais para escolher atualmente que, frequentemente, me sinto
confuso. 1 2 3 4 5

Eu tenho marcas preferidas de veículos comerciais leves, que  compro sempre.
1 2 3 4 5

Eu sou impulsivo quando compro meu veículo comercial leve. 
1 2 3 4 5

Compro sempre que possível veículos comerciais quando estão em promoção ou em condição especial.
1 2 3 4 5

Em se tratando de veículos comerciais leves, as marcas mais caras são, geralmente, as que escolho.
1 2 3 4 5

Comprar veículos comerciais leves é uma das atividades mais divertidas da minha vida. 
1 2 3 4 5

Em geral, eu tento comprar veículos comerciais leves da melhor qualidade.
1 2 3 4 5

Estou sempre atualizado com as novidades do mercado de veículos comerciais leves ou utilitários.
1 2 3 4 5

Quanto maior o preço de um veículo, melhor a sua qualidade.
1 2 3 4 5

Geralmente escolho os veículos de preço menor / mais baratos.
1 2 3 4 5

Frequentemente compro um veículo comercial leve sem a atenção e/ou cuidado devidos, e mais tarde, 
desejaria não ter comprado-o. 1 2 3 4 5

Como as frases abaixo refletem sua opinião do processo de compra do veículo?

FORMULÁRIO DE PESQUISA (Parte 2/3)

Favor assinalar com um "X" a caixa correspondente a resposta do respondente, de acordo com a 
escala abaixo, sendo crescente a escala de quanto ele concorda com cada um das frases                                   
(1- discorda totalmente ; 3- indiferente ;  5- concorda totalmente)

Discordo
Totalmente

Discordo Indiferente Concordo
Concordo 

 Totalmente
1 2 3 4 5

 



132 
 

  

Um veículo comercial leve não precisa ser perfeito ou o melhor para me satisfazer.
1 2 3 4 5

Quanto mais eu aprendo sobre os  veículos existentes no mercado, mais difícil fica escolher o melhor.
1 2 3 4 5

Meu processo de compras de veículos comerciais é  rápido.
1 2 3 4 5

Eu deveria planejar  minhas compras de veículos comerciais leves mais cuidadosamente do que 
normalmente faço. 1 2 3 4 5

Ao comprar um veículo comercial leve, presto muita atenção para encontrar a opção com melhor 
custo-benefício. 1 2 3 4 5

Assim que acho uma marca ou modelo  que gosto, ela se torna minha favorita e não mudo.
1 2 3 4 5

Comprar um veículo comercial leve é um desperdício de tempo para mim.
1 2 3 4 5

Ao tomar conhecimento de um novo modelo ou marca de veículo comercial, eu a investigo.
1 2 3 4 5

Quando compro veículos comerciais, eu faço-o com tempo suficiente para escolher cuidadosamente a
melhor opção. 1 2 3 4 5

Todas as informações que recebo ou ouço, sobre diferentes veículos,  deixam-me confuso.
1 2 3 4 5

Eu prefiro comprar veículos das marcas/fabricantes mais vendidas no mercado.
1 2 3 4 5

Eu gosto de comprar veículos somente pela diversão da compra.
1 2 3 4 5

Eu sou muito cauteloso no quanto gasto na compra de um veículo comercial leve.
1 2 3 4 5

Eu geralmente troco de marcas / modelos.
1 2 3 4 5
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Não Pouco Importante Muito

Amigos 1 2 3 4 5

Colegas do mesmo ramo de atuação 1 2 3 4 5

Parentes 1 2 3 4 5

Líderes de opinião 1 2 3 4 5

Equipe de vendas dos revendedores 1 2 3 4 5

Mecânicos 1 2 3 4 5

Folheto técnico 1 2 3 4 5

Experiência no Test drive 1 2 3 4 5

Pesquisa em foruns na internet 1 2 3 4 5

Pesquisa na página da montadora 1 2 3 4 5

Feiras e eventos 1 2 3 4 5

Leitura em revista especializada 1 2 3 4 5

Propaganda na televisão 1 2 3 4 5

Propaganda em rádio 1 2 3 4 5

Propaganda em revistas e jornais 1 2 3 4 5

Experiência anterior com veículo 1 2 3 4 5

Outros  (descrever)

    _______________________ 1 2 3 4 5

Durante a busca de informações para definir qual veículo comprará, quanto é importante a opinião de...
Favor assinalar com um "X" a caixa correspondente a resposta do respondente, de acordo com a escala abaixo, 
sendo crescente a escala de importância  (1 não é importante ; 5 é muito importante)

FORMULÁRIO DE PESQUISA (Parte 3/3)
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APÊNDICE I – Instrumento para coleta de dados online na plataforma MonkeySurvey 
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APÊNDICE J – Instrumento para coleta de dados online na plataforma Toluna 

QuickSurveys 
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ANEXOS 

ANEXO A –  Modelo de oito fatores de Sproles e Kendall (1986), tradução nossa 

Perfeccionista ou consciente da alta qualidade 
 Obter alta qualidade é muito importante para mim 
 Quando eu compro um produto, eu tento fazer a melhor ou a perfeita escolha 
 Em geral, eu frequentemente tento comprar o produto com a melhor qualidade de todos 
 Eu faço um esforço especial/adicional para escolher o produto com a melhor qualidade 
 Eu realmente não fico pensando muito e nem dou muita atenção para minhas compras 
 Meus padrões e expectativas em relação aos produtos que eu compro são muito altos 
 Compro rapidamente, eu compro o primeiro produto ou marca que me parece bom o suficiente 
 Um produto não precisa ser perfeito e nem ser o melhor para me satisfazer 

Consciente da marca (preço é igual a qualidade)  
 As marcas nacionalmente mais conhecidas são as melhores para mim 
 As marcas mais caras são geralmente as que escolho 
 Quanto maior o preço de um produto, melhor é a sua qualidade 
 Boas lojas de departamentos e lojas especializadas oferecem os melhores produtos 
 Eu prefiro comprar as marcas mais vendidas 
 As marcas com mais anúncios normalmente são escolhas muito boas 
 Um produto não precisa ser perfeito e nem ser o melhor para me satisfazer 

Consciente da novidade ou inovador  
 Eu normalmente tenho uma ou mais roupas da última moda (mais atual) 
 Eu mantenho meu guarda-roupa atualizado com as mudanças da moda 
 Um estilo atrativo e na moda é muito importante para mim 
 Para ter variedade, eu compro em várias lojas e escolho diferentes marcas 
 É divertido comprar alguma coisa nova e excitante 

Consciente hedônico ou recreacional  
 Fazer compras não é uma atividade agradável para mim  
 Fazer compras é uma das atividades prazerosas de minha vida 
 Comprar desperdiça meu tempo  
 Eu gosto de comprar simplesmente pela diversão que isso me proporciona 
 Eu faço minhas compras rapidamente 

Consciente por preço e custo-benefício 
 Eu compro o máximo possível durante as promoções/liquidações 
 Eu geralmente escolho os produtos com menor preço 
 Eu procuro cuidadosamente produtos que tenham a melhor relação custo-benefício 

Impulsivo 
 Eu deveria planejar minhas compras mais cuidadosamente do que costumo planejar 
 Eu sou impulsivo quando compro 
 Normalmente eu faço compras das quais eu me arrependo depois 
 Eu vou as compras com tempo para comprar cuidadosamente as melhores opções 
 Eu sou cauteloso em relação ao quanto eu gasto 

Confuso pela grande variedade de oferta  
 Existem tantas marcas para escolher que frequentemente eu me sinto confuso 
 Às vezes é difícil escolher em que loja comprar 
 Quanto mais eu me informo sobre os produtos, mais difícil parece escolher o melhor 
 Todas as informações que tenho sobre diferentes produtos, confundem-me 

Orientado a lealdade a marca 
 Eu tenho marcas favoritas que eu compro repetidamente 
 Uma vez que eu encontro um produto ou marca do qual eu gosto, ela torna-se minha favorita 
 Eu vou a mesma loja toda vez que eu compro 
 Regularmente, eu troco de marcas que eu compro  
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ANEXO B – Indicadores macroeconômicos contemporânea a pesquisa 
 

Tabela - Indicadores macroeconômicos 

PIB (% do crescimento)  0,48 
IPCA (%) 4,62 

Taxa de câmbio (R$/US$) 3,11 

Meta Taxa Selic (% a.a.)  12,25 

Fonte: Elaborada pela autora, adaptado do Relatório Focus de 17.02.2017 

 

Gráfico - Índice de confiança da indústria de agosto de 2008 a fevereiro de 2017 

 

Fonte: FGV/IBRE, 2017 

 

Gráfico - Índice de confiança do consumidor de janeiro de 2010 a janeiro de 2017 

 

Fonte: FGV/IBRE 
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ANEXO C - Escala Personal Involvement Inventory em idioma português, traduzido e 

apresentado por Sordi (2011) 

Sem importância 1 2 3 4 5 6 7 Importante 
Entediante 1 2 3 4 5 6 7 Interessante 

Irrelevante 1 2 3 4 5 6 7 Relevante 

Não entusiasmante 1 2 3 4 5 6 7 Entusiasmante 

Não significa nada 1 2 3 4 5 6 7 Significa muito 

Não atraente 1 2 3 4 5 6 7 Atraente 

Não fascinante 1 2 3 4 5 6 7 Fascinante 

Sem valor 1 2 3 4 5 6 7 Valiosa 

Não envolvente 1 2 3 4 5 6 7 Envolvente 

Desnecessário 1 2 3 4 5 6 7 Necessário 

 

 

ANEXO D - Escala Personal Involvement Inventory em idioma português, traduzido e 

apresentado por Santos (2016) 

 Discordo 
totalmente 

Discordo Indiferente Concordo 
Concordo 
totalmente 

Importante      
Interessante      

Relevante      

Representa muito para mim      

Valorizada      

Empolgante      

Fascinante      

Atraente      

Envolvente      

Necessária      

 

 

 

 

 


