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RESUMO 

O estudo do comportamento do consumidor mostra-se de grande importância para 
compreensão dos diversos perfis de consumidores, contribuindo de forma 
considerável para o desenvolvimento das melhores estratégias e ações de 
marketing. O presente estudo teve como objetivo verificar se existem diferenças no 
processo de compras pessoais de mulheres sem filhos e mulheres com filhos de 
menos de quatro anos, bem como, se existe diferença na autoestima dessas 
mulheres. Primeiramente, realizou-se entrevistas com respondentes dos dois 
grupos, depois distribuiu-se questionários usando como base as respostas obtidas 
nas entrevistas. Para avaliar o nível de autoestima, utilizou-se a Escala de 
Autoestima de Rosenberg. Com uma amostra de 329 respondentes válidos, 
verificaram-se algumas diferenças entre os grupos de mães e não mães. Através da 
análise de conglomerados, identificou-se 3 grupos de consumidoras: as econômicas, 
as consumistas e as bem resolvidas. Sendo que as econômicas e consumistas 
mostraram ser grupos bastante divergentes entre si. Já as bem resolvidas, possuem 
um comportamento mais equilibrado em relação aos outros dois grupos citados. 
 

Palavras-chave: Maternidade. Autoestima. Processo de compra. Comportamento 
do Consumidor. 

 
 



 
 

ABSTRACT 

The study of the consumer behavior is presented as to be of great importance for the 
comprehension of the several different profiles of consumer, contributing in a 
considerable way to the development of best actions and marketing strategies. The 
present study aimed to determine whether there are differences in the buying 
process of childless women and women with children less than four years old and 
also, if there are differences in those women’s self-esteem. First, interviews were 
made with respondents from both groups; after that, questionnaires were distributed 
using the answers obtained in the interviews. In order to evaluate the level of self-
esteem, it was used the Rosenberg Self-Esteem Scale. With a sample of 329 valid 
respondents, a few differences were found between the groups of mothers and non-
mothers. Through cluster analysis, three consumer groups were identified: the 
savers, the consumerists and the self-assured. The savers and the consumerists 
showed to be very divergent groups. While the self-assured, have a more balanced 
behavior compared to the other two. 
 

Keywords: Maternity. Self-esteem. Buying process. Consumer behavior. 
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1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de estratégias de Marketing que afetam diretamente o 

consumidor deve-se, principalmente, ao estudo do Comportamento do Consumidor 

(SILVA; CAETANO; CAETANO, E., 2014, p. 2). Esse estudo diz respeito à maneira 

como o indivíduo porta-se diante do processo de compra (BLACKWELL; MINIARD; 

ENGEL, 2005, p. 7) e quais são as suas necessidades e desejos (MEDEIROS; 

CRUZ, 2006, p. 168). Além disso, define quais os papéis de compra, para quem irá 

realizar a compra e quais as características desse consumidor (BLACKWELL; 

MINIARD; ENGEL, 2005, p. 7). 

Para isso, é necessário traçar um perfil para esses consumidores, 

segmentando o público com qual deseja trabalhar, de acordo com similaridades 

encontradas. No presente estudo, utilizaram-se dois segmentos de mercado: 

mulheres sem filhos e mulheres com filhos. 

De acordo com o IBGE (2010), 51% da população brasileira é composta por 

mulheres. Em decorrência disso, o mercado tem voltado seus olhares para esse 

público específico, procurando entender um pouco mais sobre este segmento 

(JOHNSON; LEARNED, 2012, p. 17). 

Nota-se que as mulheres vêm adquirindo um papel muito importante na 

sociedade como um todo (UNDERHILL, 2010, p. 01). Isso deve-se ao fato de que 

ela tem conquistado cada vez mais sua independência, não somente pessoal, mas 

também, financeira. Nas quais, podem trabalhar e comprar suas coisas, tornando-se 

influenciadoras da economia no país (COELHO, 2006). 

Com o papel que a mulher possui na sociedade, fica cada vez mais visível a 

influência que elas têm no mercado consumidor, devido também, a seu crescente 

poder de compra (UNDERHILL, 2010). As mulheres já são responsáveis, não só 

pelas compras pessoais, mas também pelas compras da família, incluindo o lazer, 

constituindo assim, as maiores consumidoras do mercado brasileiro (JOHNSON; 

LEARNED, 2012, p. 17). 

Para Lemos (2010), as empresas perceberam ao observar o comportamento 

de compra das mulheres, que não podem tratá-las da mesma maneira que tratariam 

um homem, já que estas são consumidoras mais exigentes e sensíveis. Devido a 

isso, os profissionais de Marketing têm trabalhado diferentes ações para os 
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diferentes perfis de consumidoras. Com isso, surgiu a necessidade de um constante 

monitoramento no comportamento desse segmento (LEMOS, 2010).  

Entender o comportamento das mulheres depende muito da compreensão de 

como e porquê elas compram, quais são seus desejos e suas necessidades, em 

quais ocasiões elas mais gostam de ir às compras e que tipo de produtos e serviços 

elas mais adquirem (JOHNSON; LEARNED, 2012, p. 104). Com essas informações, 

é possível entender alguns perfis de consumidoras que podem ser trabalhados como 

segmentos distintos, atingindo diretamente cada uma delas. 

Ao se referir à mulher, é muito importante atentar-se ao fato de que ela pode 

ser ou pode vir a ser uma mãe. Sendo assim, torna-se necessário um novo estudo 

com o objetivo de identificar o perfil de consumo das mães, que caracteriza-se como 

outro segmento de mercado. 

A maternidade traz algumas mudanças, não só para o corpo, mas para a vida 

das mulheres (BRADT, 1995 apud BORGES, 2005, p. 27). Essas mudanças são 

capazes de interferir no seu comportamento dentro e fora de casa, podendo afetar 

até mesmo o meio em que vive (PRADEEP, 2012). 

No que diz respeito ao consumo das mulheres após a maternidade, o que 

mudam são suas preferências de compra. Já que elas passam a se preocupar em 

comprar produtos para outra pessoa, que depende muitas vezes exclusivamente 

delas, no caso, os filhos (CIAFFONE, 2003 apud LOPES, 2005, p. 36). 

Essa mudança no comportamento de compra das mulheres, que ocorre após 

elas se tornarem mães, gera novas oportunidades de mercado, visto que no Brasil 

existem cerca de 67 milhões de mães (EBC, 2015). 

De acordo com Scherhorn, Reish e Raab (1990 apud LEMOS, 2010, p. 32) a 

maneira como uma pessoa consome, também está relacionada com sua autoestima. 

Dependendo da maneira como o indivíduo sente-se em relação a si, se vê e se 

avalia, tem diferentes desejos e necessidades de consumo (ROOK, 1987 apud 

LEMOS, 2010, p. 32).   

Os indivíduos podem apresentar uma autoestima baixa ou alta e, dependendo 

desse nível de autoestima, podem apresentar diferentes comportamentos de compra 

(ROOK, 1987 apud LEMOS, 2010, p. 32). Nos quais, acabam levando em 

consideração determinados tipos de atributos e opiniões, que são distintos para 

cada nível (HAWKINS et al, 2007 apud TROCCOLI; ALTAF, 2009, p. 6). Por isso a 
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importância de estudar a autoestima dentro das principais estratégias 

organizacionais. 

Mesmo sabendo da importância das mulheres e das mães para o mercado, 

existem poucos estudos relacionando a maternidade com o  consumo. Portanto, o 

objetivo deste Trabalho de Conclusão de Curso é verificar se existem diferenças 

causadas pela maternidade no processo de compras das mulheres, com foco no que 

elas compram para elas mesmas, desde itens de vestuário e acessórios à itens de 

beleza. 

O estudo será realizado com mulheres sem filhos e as que se tornaram mães 

há pouco tempo, tendo filhos com menos de 4 anos de idade. A ideia é fazer um 

comparativo entre mulheres com filhos e mulheres sem filhos, com o intuito de 

observar se existem diferenças no comportamento de compra desses dois grupos. 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

De acordo com Silverstein (2012), as mulheres controlam cerca de 70% do 

consumo e, este percentual continuará a crescer. Timóteo (2013) cita que as 

mulheres têm um grande poder de decisão, trabalham, cuidam da casa e dos filhos 

e, ainda, são as grandes responsáveis pelas compras como um todo. 

         A mulher teve seu papel reconhecido a partir da década de 80 (LEMOS, 2010, 

p. 30), que foi quando as mulheres começaram a ser inseridas no mercado de 

trabalho e passaram a frequentar universidades (SILVERSTEIN, 2012). 

         Diante dessa mudança, o papel que era somente dos homens, passou a ser 

também das mulheres (TIMÓTEO, 2013). Timóteo (2013) relata sobre os dados da 

pesquisa realizada pelo instituto Data Popular em 2013, onde 86% das mulheres 

decidem a compra feita em supermercados, 79% delas escolhem onde a família 

passará as férias e 58% definem qual carro comprar. 

         Para Lopes (2005, p. 4), devido à falta de tempo, as mulheres preferem 

consumir de maneira rápida, prática e confortável. Elas priorizam mais a experiência 

de compra do que a aquisição do bem em si. 

O público feminino é o ator principal no novo cenário brasileiro, que a cada 

ano que passa consome mais. Por essa razão, as empresas precisam estar 

adequadas a essa nova realidade, para cada vez mais conquistar espaço e obter 

vantagem competitiva no mercado (MEIRELES, 2013). 
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Apesar da mudança no papel da mulher, ela ainda é a principal responsável 

pela criação e educação dos filhos, tendo que, muitas vezes, deixar de lado sua vida 

profissional para se dedicar exclusivamente aos filhos (COELHO, 2006, p. 14). 

Após a maternidade, a mulher passa a adquirir novos conceitos em relação a 

vida, seu tempo e seus pensamentos mudam (OLIVIEIRA, G., 2006, p. 15). Oliveira 

G. (2006) relata que as mulheres têm dois tipos de tempo: o tempo com o filho e o 

tempo sem o filho. Mesmo quando as mães estão no trabalho, é difícil se desligar do 

filho. 

O autor também cita que depois de algum tempo, a rotina das mães começa 

a voltar ao normal. Elas voltarão aos seus trabalhos, o que pode se tornar um alívio 

para elas ou até mesmo um momento de descanso. 

Diante disso, fica claro que as empresas devem olhar para as mães não com 

olhares fechados, atraindo elas somente a segmentos de produtos para o filho. Mas 

também, pensar que apesar de mãe, ela é mulher, que consome e compra coisas 

para si, pois suas necessidades e desejos sempre vão existir. 

Com base nas mudanças que a maternidade causa nos hábitos das 

mulheres, apresenta-se o seguinte problema de pesquisa para nortear o presente 

estudo: Há diferença no processo de compras pessoais de mulheres com filhos 

pequenos e sem filhos? 

 

1.2 OBJETIVOS 

Para uma melhor compreensão e delineamento do estudo, criou-se o objetivo 

geral, que será a base para o que se espera alcançar ao final da pesquisa e, os 

objetivos específicos, que são os auxiliadores para que se possa alcançar o objetivo 

geral.  

 

1.2.1  Objetivo Geral  

 

O objetivo principal deste projeto é analisar qual a diferença no processo de 

compras das mulheres, com foco no que elas compram para elas mesmas. 
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1.2.2  Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos deste projeto são: 

a) Verificar as diferenças que a maternidade causa no processo de 

compras pessoais das mulheres; 

b) Identificar as preferências de compra das mulheres após a 

maternidade; 

c) Analisar as diferenças nas preferências e no processo de compra de 

mulheres com filhos e mulheres sem filhos; 

d) Averiguar a autoestima das mulheres com filhos e sem filhos; 

e) Identificar se há diferença na autoestima das mulheres com filhos com 

as mulheres sem filhos. 
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2 REVISÃO LITERÁRIA 

A revisão literária deste estudo está constituída em três partes: a primeira 

trata o comportamento do consumidor e os fatores que envolvem o processo de 

compra. A segunda é referente às características acerca da maternidade. Já a 

última, aborda questões a respeito do autoconceito, com ênfase na autoestima. 

2.1 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

O consumo é o ato de escolha entre as alternativas oferecidas pelo mercado 

(SOUZA et al, 2006, p. 2), além do uso e descarte de produtos ou serviços, com o 

intuito de satisfazer as necessidades e desejos das pessoas (LIMEIRA, 2008, p. 7). 

E consumidor, o indivíduo ou entidade que tenha um desejo a ser satisfeito 

(TROCCOLI et al, 2011, p. 169), desempenha diferentes papéis no processo de 

compra e uso dos produtos e serviços (LIMEIRA, 2008, p. 7) e, não possui a 

intenção de revender ou utilizar o bem como insumo (CORRÊA; TOLEDO, 2007, p. 

4). 

Partindo destes princípios, o comportamento do consumidor abrange estudos 

que vão desde como as pessoas ou grupos selecionam (SILVA; BERTRAND, 2009, 

p. 14), até como eles usam ou descartam determinados produtos ou serviços 

(SOLOMON, 2011, p. 33) que irão satisfazer suas necessidades e desejos 

(MEDEIROS; CRUZ, 2006, p. 168). 

Este conceito está ligado ao emocional dos indivíduos, envolvendo os 

pensamentos e sentimentos que as pessoas vivenciam e, suas ações no processo 

de compra e consumo (FRAGA; SERRALVO, 2006, p. 44). De uma maneira 

simplificada, entende-se que é “um campo de estudo que foca nas atividades do 

consumidor” (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005, p. 7). 

Entender o comportamento de consumo dos indivíduos é um passo 

importante para que se torne possível o desenvolvimento de estratégias de 

marketing que afetam diretamente os consumidores (SILVA; CAETANO; CAETANO, 

E., 2014, p. 2). A partir disso, é possível identificar como e porquê as pessoas 

compram determinadas marcas ou produtos (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 

2005, p. 7), possibilitando aos profissionais de marketing melhorarem seus produtos 
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existentes e criarem novos produtos que não estão disponíveis no mercado, 

atingindo assim, novos clientes (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005, p. 10). 

O fato de que os consumidores, assim como o ambiente, estarem em 

constante mudança (LEMOS, 2010, p. 9), alerta para a importância de pesquisar e 

analisar os consumidores constantemente (KILEY, 2005 apud PETER; OLSON, 

2009, p. 6). Sendo necessário, primeiramente, conhecer quem são esses 

consumidores (MEDEIROS; CRUZ, 2006, p. 167). 

Trata-se de um processo sequencial que não limita-se ao que ocorre no 

momento em que o consumidor paga para receber determinado produto ou serviço 

(LEMOS, 2010, p. 17), mas aborda também, questões que afetam o consumidor 

antes, durante e depois da compra (SOLOMON, 2011, p. 34). 

O estudo do comportamento do consumidor é visto por Limeira (2008, p. 13) 

como uma ciência social aplicada, com origem na ciência econômica (ARAUJO, 

2014, p. 28), baseada nos estudos de Adam Smith da segunda metade do século 

XVIII, utilizados como apoio para estudar o consumidor até hoje (LIMEIRA, 2008, p. 

13). Este estudo objetiva explicar os porquês que levam os indivíduos à decisão de 

trocar seus recursos, como tempo e dinheiro, em itens ligados ao consumo (LEMOS, 

2010, p. 16). 

 Reconhecendo essa necessidade de estudar o consumidor, Solomon (2011, 

p. 23) diz que: 

O conhecimento das características do consumidor 
desempenha um papel extremamente importante em muitas 
aplicações de marketing, tais como definição do mercado para 
um produto ou a decisão quanto às técnicas apropriadas a 
serem empregadas quando o alvo é um determinado grupo de 
consumidores. 

  
Usualmente, pensa-se e fala-se no consumidor como o indivíduo que 

identifica uma necessidade ou um desejo, efetua a compra, utiliza o produto ou 

serviço e realiza o descarte do mesmo (SOLOMON, 2011, p. 35). Sendo assim, é o 

indivíduo que compra e faz uso do produto (PAJOLI, 1994, p. 2). Essas atividades 

podem ser definidas em: obtenção, que corresponde ao ato de recebimento ou 

compra de um produto; a busca por informações a respeito de determinados 

produtos ou serviços; consumo refere-se as quais circunstâncias, como e onde os 

produtos serão utilizados; e eliminação, que equivalem à maneira como os 

consumidores se desfazem dos produtos, embalagens e restos dos produtos 

(BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005, p. 7). 
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No entanto, indivíduos diferentes podem estar envolvidos nessa sucessão de 

eventos e atividades. A pessoa que comprou o produto pode não ser a mesma que 

vai utilizá-lo, pode haver influenciadores no meio do processo (SOLOMON, 2011, p. 

35), como as pessoas que dão opiniões positivas e negativas a respeito de 

determinados produtos, influenciando no ato da compra (RODRIGUES; JUPI, 2004, 

p. 64). Além de que, uma ou mais pessoas podem vir a tomar a decisão da compra 

por um grupo de pessoas. Por isso a importância em identificar e entender quem e, 

como é esse consumidor (SOLOMON, 2011, p. 35). 

Desse modo, é preciso compreender a fundo a real necessidade que precisa 

ser suprida pelo consumidor. Kotler e Keller (2006, p. 182) dizem que “um conjunto 

de fatores psicológicos combinados a determinadas características do consumidor 

leva a processos de decisões de compra”. Por essa razão, é importante 

compreender como é o comportamento de compra e tomada de decisão dos 

indivíduos, quais são seus influenciadores e, quais os fatores que afetam a tomada 

de decisão do consumidor. 

2.1.1  Comportamento de Compra e Tomada de Decisão do Consumidor 

 Entender o comportamento de compra do consumidor garante o sucesso das 

estratégias de marketing (CORRÊA; TOLEDO, 2007, p. 4), devendo este, ser o foco 

inicial do planejamento de uma organização (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 

2005, p. 8). Existem alguns elementos que devem ser analisados para compreender 

os consumidores e como esses efetuam suas compras, que são: afeto e cognição 

do consumidor e, ambiente do consumidor (PETER; OLSON, 2009, p. 22). 

De acordo com Peter e Olson (2009, p. 22), os elementos afeto e cognição, 

estão ligados a dois tipos de atitudes mentais apresentadas pelos consumidores que 

tiveram relação a impulsos causados em determinado ambiente. O afeto tem relação 

aos sentimentos do consumidor referentes a esses impulsos, se gostam ou não de 

determinado produto ou serviço. Já a cognição, está ligada às suas opiniões 

próprias, por exemplo, o que ele acha de determinado produto ou serviço. O 

ambiente do consumidor tem relação com as coisas que são externas a ele, que não 

podem ser controladas e, também, as coisas que são internas a ele (TROCCOLI et 

al, 2011, p. 170). 
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Segundo Kotler e Keller (2006, p. 172), esses fatores podem influenciar direta 

e indiretamente o comportamento de compra do consumidor e, também, na sua 

tomada de decisão, conforme especificado no próximo tópico. 

2.1.1.1 Fatores que influenciam o comportamento e a tomada de decisão do 

consumidor 

Troccoli et al (2011, p. 170) dizem que o consumidor recebe estímulos que 

influenciam seu comportamento de compra a todo momento e em todos os lugares. 

Os autores dividem esses estímulos em: fatores internos e fatores externos, 

conforme mostra a figura abaixo: 

 
Figura 1 - Fatores de Influência no Processo de Decisão de Compra  

 
Fonte: Adaptado de Kotler e Keller (2006, p. 183). 

 
Como fatores externos têm-se: os elementos sociais, econômicos, culturais 

(RODRIGUES; JUPI, 2004, p. 61), além de fatores políticos e tecnológicos 

(TROCCOLI et al, 2011, p. 170), que influenciam a maneira como o consumidor 

pensa, sente e age. Esses fatores influenciam o seu comportamento de compra 

(PETER; OLSON, 2009, p. 22). 

Afora esses estímulos externos aos quais o consumidor está exposto, existem 

também alguns estímulos considerados internos, que são do próprio indivíduo 

(GIARETA, 2011, p. 3) como: personalidade, estilo de vida, valores pessoais 

(PIRES, 1999, p. 19) e, fatores psicológicos, que também são capazes de alterar o 

comportamento de compra do indivíduo (TROCCOLI et al, 2011, p. 170). 
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Segundo Rodrigues e Jupi (2004, p. 66), os fatores econômicos regulam o 

mercado e determinam o poder de compra do consumidor dizendo o quê e quais 

tipos de produtos esses consumidores poderão adquirir. Isso depende de seu poder 

aquisitivo (TROCCOLI et al, 2011, p. 170) e da sua renda disponível, que são 

afetadas diretamente pelas políticas econômicas (MEDEIROS; CRUZ, 2006, p. 173). 

Em uma economia em crise, por exemplo, o consumidor tende a mudar seu padrão 

de consumo, reduzindo os gastos com produtos considerados supérfluos e 

consumindo apenas produtos de necessidades essenciais (COBRA, 1997, p. 62 

apud RODRIGUES; JUPI, 2004, p. 66). 

Do mesmo modo, os fatores tecnológicos interferem no comportamento de 

compra do consumidor, que acabam por despertar nos indivíduos novos desejos 

relacionados ao crescente avanço da tecnologia, podendo oferecer ao consumidor, 

maior acesso à informação (TROCCOLI et al, 2011, p. 170). 

De acordo com Kotler e Keller (2006, p. 172), os fatores culturais são os que 

exercem a mais profunda influência, sendo também, o principal determinante dos 

desejos e de como uma pessoa se comporta diante de uma sociedade 

(RODRIGUES; JUPI, 2004, p. 66). Karsaklian (2000, p. 138) cita como admirável a 

diversidade cultural e comportamental dos indivíduos, já que grande parte do que 

somos, vivemos, a maneira como nos vestimos, as músicas que ouvimos e os 

alimentos que consumimos dependem deste fator. 

São subdivididos em três os fatores culturais (MEDEIROS; CRUZ, 2006, p. 

169): a cultura, que refere-se a todos os aspectos gerais da sociedade; a subcultura, 

que é baseada em aspectos antropológicos e sociais (GIARETA, 2011, p. 4), que 

embora possuam características demográficas, é fundamentada em valores, 

símbolos, tradições e ações de grupo (OLIVEIRA, 2007, p. 55); e por último, a classe 

social, que é uma divisão homogênea da sociedade, ordenada de forma hierárquica 

(MEDEIROS; CRUZ, 2006, p. 171) determinada pelo conjunto de variáveis 

econômicas, de interações sociais e políticas (OLIVEIRA, 2007, p. 93). 

Nos fatores sociais estão os grupos de referência, a família, os papéis e 

posições sociais, que influenciam a decisão do consumidor (MEDEIROS; CRUZ, 

2006, p. 171).  Os grupos de referência são aqueles que interferem diretamente nos 

sentimentos e no comportamento do consumidor (GIARETA, 2011, p. 5), chamados 

grupos de afinidade (família, amigos, vizinhos, colegas) ou os que interferem 

indiretamente, que podem ser os grupos de aspiração (aqueles que se espera 



 
 

24

pertencer) ou grupos de dissociação (aqueles nos quais os valores e 

comportamentos são rejeitados) (KOTLER; KELLER, 2006, p. 177). 

A família é essencial no ensino dos aspectos racionais ligados ao consumo 

(OLIVEIRA, 2007, p. 95). Por essa razão, é o grupo que tem maior força de 

influência no comportamento de compra do consumidor (RODRIGUES; JUPI, 2004, 

p. 64). Fraga e Serralvo (2006, p. 40) citam que a estrutura familiar tem mudado de 

maneira significativa durante os últimos anos. Existindo hoje, muitas mulheres que 

são chefes de família e, atuam como principais compradoras e decisoras de compra 

(YAMAGUTI, 2005, p. 17). Essa mudança faz com que se torne fundamental 

identificar quais são os papéis de compra de cada membro (MEDEIROS; CRUZ, 

2006, p. 172). 

Os fatores pessoais citados por Kotler e Keller (2006, p. 178), também são 

abordados por Limeira (2008, p. 8) como sendo as características particulares de 

cada indivíduo. Bem como, seus traços de personalidade, seu estilo de vida, sua 

ocupação e suas condições econômicas (MEDEIROS; CRUZ, 2006, p. 171). 

Por último, têm-se os fatores psicológicos, que são onde as informações são 

processadas. Neste, o profissional de marketing entende um pouco o que acontece 

no consciente do consumidor, durante o período de tempo que ele recebe o estímulo 

e toma a decisão de compra (KOTLER; KELLER, 2006, p. 182). Sant’Anna (1989 

apud MEDEIROS; CRUZ, 2006, p. 174) diz que para que essa decisão de compra 

ocorra, é preciso que alguns estágios se desenvolvam na mente do consumidor: a 

existência de uma necessidade, a consciência desta necessidade, o conhecimento 

do objeto que o pode satisfazer, o desejo de satisfazê-la e a decisão por 

determinado produto. 

Segundo Kotler (1998, p. 167), são quatro os fatores psicológicos que 

influenciam a tomada de decisão do consumidor: a motivação, a percepção, a 

aprendizagem e, por último, as crenças e atitudes.  

  

a.  Motivação 

A motivação acontece quando a necessidade do indivíduo atinge um alto 

nível de intensidade (SHETH; MITTAL; NEWMANN, 2001 apud AQUINO, 2007, p. 

14), funcionando como uma força motriz interna, levando-o a tomar alguma atitude a 

fim de satisfazer esta necessidade (SCHIFFMAN; KANUK, 2000). 
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Para Kotler e Keller (2006, p. 183-184), na administração de marketing é 

considerado três teorias de motivação: 

- Teoria da motivação de Freud: essa teoria estabelece que é a motivação, a 

responsável por um indivíduo aceitar ou não determinado produto 

(SERRANO, 2000a), sendo inconsciente essa força que molda o consumidor 

a assumir determinado comportamento (KOTLER; KELLER, 2006, p. 183). 

- Teoria da motivação de Maslow: a teoria de Maslow é reconhecida como 

sendo uma das mais importantes teorias da motivação (SERRANO, 2000b). 

Essa teoria é baseada em um modelo hierárquico das necessidades humanas 

que são organizadas partindo das necessidades mais urgentes até as 

necessidades menos urgentes (KOTLER; KELLER, 2006, p. 183), divididos 

em cinco níveis dispostos em forma de uma pirâmide (FERREIRA; DEMUTTI; 

GIMENEZ, 2010, p. 4), conforme ilustra a figura 2: 

 
Figura 2 - Pirâmide de Maslow 

 
Fonte: Adaptado de Maslow (1970 apud KOTLER; KELLER, 2006, p.184). 

 
Lê-se a pirâmide da base para o topo, onde a base representa as 

necessidades mais baixas, vistas como as necessidades fisiológicas 

(FERREIRA; DEMUTTI; GIMENEZ, 2010, p. 4), ou seja, as necessidades 

relacionadas à sobrevivência do indivíduo e a preservação da espécie como, 

alimentação, sono, repouso e abrigo (SERRANO, 2000b). A necessidade de 

segurança refere-se à busca por proteção, tanto contra danos físicos como 

emocionais (ROBBINS, 2002 apud FERREIRA; DEMUTTI; GIMENEZ, 2010, 

p. 4). Nas necessidades sociais, estão inclusas as necessidades de aceitação 

por parte dos companheiros, de participação, de associação, de afeto, amor, 
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troca de amizades (SERRANO, 2000b) e, a sensação de pertencer a um 

grupo (FERREIRA; DEMUTTI; GIMENEZ, 2010, p. 4). A necessidade de 

autoestima está relacionada à autoconfiança, a autoapreciação, status, 

aprovação social, prestígio, reconhecimento e atenção (SERRANO, 2000b). 

E, no topo da pirâmide, está a última necessidade, que é dita como sendo 

impossível de ser completamente satisfeita, ego ou a necessidade de 

autorrealização (FERREIRA; DEMUTTI; GIMENEZ, 2010, p. 4). Que é 

quando a pessoa se torna tudo àquilo que ela é capaz de ser, incluindo o 

alcance do próprio potencial e o autodesenvolvimento (ROBBINS, 2002 apud 

FERREIRA; DEMUTTI; GIMENEZ, 2010, p. 4). 

- Teoria da motivação de Herzberg: o autor desenvolveu a teoria dos dois 

fatores: os insatisfatores e os satisfatores (KOTLER; KELLER, 2006, p. 184) 

com a intenção de identificar os fatores que causavam a satisfação e a 

insatisfação dos seus funcionários (PERIARD, 2011), originando duas 

implicações: a primeira em que se deve evitar o que causa a insatisfação e, a 

segunda, identificar o que causa a satisfação e agregar isso a seu produto ou 

marca (KOTLER; KELLER, 2006, p. 184). 

  

b. Percepção 

Schiffman e Kanuk (2000) dizem que a percepção é um processo pelo qual os 

consumidores selecionam, organizam e interpretam os estímulos, com o objetivo de 

formar uma visão significativa de mundo (KOTLER; ARMSTRONG, 1993, p. 89). 

Cada pessoa pode ter uma percepção diferente do mesmo objeto devido a três 

processos: a atenção seletiva, distorção seletiva e retenção seletiva (KOTLER; 

KELLER, 2006, p. 184). 

- Atenção seletiva: são os estímulos filtrados (ALMEIDA, 2010, p. 20). Ocorre 

quando os indivíduos prestam mais atenção aos estímulos relacionados a 

uma necessidade atual, vindos de fontes que ela já conhece, já que não é 

possível que ele preste atenção em todos os estímulos (KOTLER; KELLER, 

2006, p. 184-185). Ou seja, é a capacidade das pessoas de filtrar apenas o 

que lhes interessa (AMORIM; GARRÁN, 2006, p. 20); 

- Distorção seletiva: é a maneira como as pessoas transformam as informações 

que recebem (FARIA, 2011, p. 15), de acordo com suas interpretações 
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pessoais, por essa razão, nem sempre o que o consumidor entende é o que 

realmente foi transmitido (AQUINO, 2007, p. 15); 

- Retenção seletiva: os indivíduos tendem a esquecer com muita facilidade o 

que veem, porém retêm as informações que são semelhantes ao que 

acreditam, guardando somente os pontos positivos dos produtos que gostam 

(KOTLER; KELLER, 2006, p. 185). 

  

c. Aprendizagem 

O aprendizado é outro fator importante que afeta o comportamento de compra 

do consumidor, já que ele cria experiências (FARIA, 2011, p. 16) através de suas 

ações e aprende com elas (KOTLER; KELLER, 2006, p. 185). Essas ações são 

causadas por algum tipo de impulso, que podem ser derivados de estímulos, sinais, 

respostas ou reforços, criando assim, a aprendizagem (AQUINO, 2007, p. 16). 

  

d. Crenças e atitudes 

As crenças estão relacionadas ao conhecimento, opinião ou na fé das 

pessoas, podendo estabelecer uma imagem boa ou ruim de determinada marca ou 

produto (AQUINO, 2007, p. 16). Nesse sentido, segundo Kotler (1998, p. 176), 

“crença é um pensamento descritivo que uma pessoa sustenta sobre algo”. As 

atitudes correspondem a avaliações, sentimentos e tendências de ações 

prolongadas que podem ser favoráveis ou não a algum tipo de produto ou uma 

marca (ibid). 

Ao estudar esses elementos, pode-se entender um pouco mais sobre os 

comportamentos de compra do consumidor. Assim, criando-se estratégias de 

negócios (FARIA, 2011, p. 15) que possibilitem às organizações cumprir com seu 

objetivo de marketing, que é fornecer aos consumidores algo que tenha tanto valor 

para si (KOTLER; KELLER, 2006, p. 71). E também, o que ele estará disposto a 

pagar pelo produto ou serviço, se estes realmente satisfazem suas necessidades 

(BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005, p. 8). 

Além dos fatores influenciadores do comportamento de compra dos 

consumidores, existem também os atores de consumo. Estes atuam motivados pela 

teoria dos papéis de consumo (ALMEIDA, 2010, p. 25), onde no processo de 

compra, cada indivíduo possui um papel (DUSCHITZ, 2010, p. 31). 
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2.1.1.2 Papel dos indivíduos no processo de tomada de decisão 

No processo de compra, os consumidores possuem alguns papéis que 

alteram-se dependendo da necessidade a ser suprida e do tipo de compra a ser 

realizada (FRAGA; SERRALVO, 2006, p. 47-48). Kotler (2000, p. 199) classifica em 

cinco, os papéis que os indivíduos podem desempenhar na decisão de compra: 

a. Iniciador: o indivíduo que inicia a ideia de compra (FERRAZ, 2001, p. 36) e 

coleta de dados para a tomada de decisão (FRAGA; SERRALVO, 2006, p. 

48); 

b. Influenciador: é aquele que é consultado a respeito dos critérios da compra 

(FRAGA; SERRALVO, 2006, p. 48) e, seu ponto de vista, influencia na 

decisão do consumidor (DUSCHITZ, 2010, p. 31); 

c. Decisor: é o membro que possui poder aquisitivo e tem autoridade (FRAGA; 

SERRALVO, 2006, p. 48) para decidir o que comprar, como comprar, quando 

comprar e onde comprar (YAMAGUTI, 2005, p. 35); 

d. Comprador: a pessoa que efetua a compra de fato (OLIVEIRA, 2007, p. 98); 

e. Usuário: quem faz uso do produto ou serviço adquirido (YAMAGUTI, 2005, p. 

35). 

Em um único processo de compra, cada um desses papéis pode ser 

desempenhado por vários indivíduos diferentes. Assim como também, podem ser 

exercidos por um único indivíduo (YAMAGUTI, 2005, p. 35). 

Após explanado como funciona o comportamento de compra do consumidor, 

quais os fatores que afetam e influenciam nesse comportamento e como se 

apresentam os papéis de compra dos indivíduos, pode-se entender mais 

profundamente a respeito de como ocorre o processo de tomada de decisão do 

consumidor. 

2.1.1.3 Estágios do processo de tomada de decisão do consumidor 

O processo de tomada de decisão de compra por parte do consumidor, 

muitas vezes segue uma ordem inconsciente (DUSCHITZ, 2010, p. 25), através de 

cinco estágios (KOTLER; KELLER, 2006, p. 189-196), como demonstra a figura 3: 
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Figura 3 - Estágios do Processo de Tomada de Decisão 

 
Fonte: Adaptado de Kotler e Keller (2006, p. 189). 

 
- Reconhecimento do problema: esse primeiro estágio é entendido como a 

percepção da diferença entre o estado real e o estado que espera-se chegar 

(OLIVEIRA, 2007, p. 26), o estado desejado, criando assim uma necessidade 

(YAMAGUTI, 2005, p. 38). Kotler e Keller (2006, p. 189) acrescentam ainda, 

que essa necessidade pode ser causada por estímulos internos 

(necessidades consideradas normais como fome, sede, sexo, por exemplo) 

ou estímulos externos (quando ao observar algo a pessoa sente o desejo 

estimulando sua necessidade de adquirir) (OLIVEIRA, 2007, p. 26); 

- Busca de informação: após reconhecer uma necessidade, o consumidor 

passa a procurar informações sobre o produto que deseja (OLIVEIRA, 2007, 

p. 28), seja em sua memória interna ou no ambiente em que vive (DUSCHITZ, 

2010, p. 26). Kotler e Keller (2006, p. 189) dividem as fontes de informação do 

consumidor em quatro: fontes pessoais (família, amigos, conhecidos, 

vizinhos); fontes comerciais (propagandas, vendedores, mostruário, 

embalagens); fontes públicas (comunicação de massa, organizações de 

classificação de consumo) e, fontes experimentais (manuseio, observação, 

uso do produto); 

- Avaliação de alternativas: é a maneira como o consumidor irá avaliar as suas 

alternativas de escolha (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005, p. 116), 

considerando os atributos e benefícios que espera-se do produto, afim de 

escolher a opção que ofereça a máxima satisfação (SEMENIK; BAMOSSY, 

1995, p. 214-215); 

- Decisão de compra: Kotler e Keller (2006, p. 195) dizem que no estágio 

anterior, os consumidores apenas criam a intenção de comprar determinado 

produto de determinada marca. No entanto, é no ato da compra que o 

consumidor decide pelo produto, marca e onde ele irá comprar o produto. 
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Efetuando assim, a compra da maneira mais satisfatória possível 

(YAMAGUTI, 2005, p. 44-45); 

- Comportamento pós-compra: é o processo de avaliação que acontece no 

momento e após o consumo do produto escolhido (BLACKWELL; MINIARD; 

ENGEL, 2005, p. 116). É nesse estágio que o consumidor irá perceber se a 

compra foi satisfatória ou não (KOTLER; KELLER, 2006, p. 196). 

Para Yamaguti (2005, p. 47), as etapas do processo de tomada de decisão do 

consumidor devem ser analisadas cuidadosamente uma a uma, pois a satisfação e a 

confiança do cliente são conquistadas em cada uma dessas etapas. Para o presente 

estudo, esse processo é importante para que se torne possível compreender como 

ocorre a tomada de decisão por parte das mulheres com e sem filhos. 

2.1.2  Comportamento de compra feminino 

Segundo Underhill (2010, p. 01), é visível em todos os lugares a crescente 

expansão da influência das mulheres nos meios cultural, social, econômico e 

profissional. Lemos (2010) relata que cada vez mais é possível sentir a influência 

das mulheres no mercado consumidor e seu crescente poder de compra vem 

transformando este mercado (JOHNSON; LEARNED, 2012, p. 17). 

As mulheres dominam o ensino superior, gerenciam além de suas casas, 

também empresas. Cada vez mais viajam à negócios e possuem palavra decisiva 

nas decisões da família (UNDERHILL, 2010). 

Todo esse poder e influência já foram negligenciados, mas isso não tem 

acontecido mais (JOHNSON; LEARNED, 2012, p. 17). Conforme Lemos (2010), 

vários gestores estão procurando mudar suas estratégias para atender este público. 

Johnson e Learned (2012, p. 17) também afirmam que nos últimos anos as 

empresas têm se esforçado para conquistar as consumidoras.  

Para Lima (2010), um dado é inquestionável atualmente no mercado: as 

mulheres são as maiores consumidoras, consomem mais que os homens, além de 

também influenciar nas decisões de compras deles. Johnson e Learned (2012, p. 

17) concordam que “as mulheres são responsáveis pela maior parte das compras 

dos consumidores”. 

Sendo assim, não se podem abordar as mulheres com as mesmas estratégias 

utilizadas para o público masculino (LEMOS, 2010). Por isso, é de suma importância 
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que tanto as empresas quanto os profissionais das áreas de vendas e de marketing, 

aprendem a lidar com essas exigentes consumidoras (LIMA, 2010). 

De acordo com Underhill (2009, p. 130), o ato de comprar é feminino. Ir às 

compras ainda é e sempre será uma atividade de domínio feminino, por isso não é 

surpreendente que as mulheres consigam causar grandes mudanças no mundo das 

compras. Antigamente, as mulheres possuíam mais tempo para as compras e era 

uma atividade que permitia que as donas de casa saíssem para as ruas. Mas à 

medida que a vida das mulheres muda, seu relacionamento com as compras 

também muda e evolui (UNDERHILL, 2009). 

A maior mudança na vida das mulheres foi a sua entrada no mercado de 

trabalho. Segundo Coelho (2006), nos anos 50 os ideais femininos entraram em 

cena, mas foi a partir da década de 70 que houve um aumento significativo das 

mulheres no mercado de trabalho. A autora diz que vários fatores contribuíram para 

que isto ocorresse, como o desejo de ter uma carreira, necessidade econômica, 

alteração dos padrões de consumo entre outros. 

Com isto, pode-se perceber também, a diminuição da fecundidade feminina 

oriundas da maior escolaridade das mulheres, a exposição aos métodos 

contraceptivos e de seu novo papel econômico (COELHO, 2006). Isso tudo impacta 

significativamente o relacionamento das mulheres com as compras. 

Referem Johnson e Learned (2012, p. 103) que “para uma mulher, o processo 

de fazer compras é muito mais complicado do que simplesmente pensar em algo de 

que necessita e correr para a loja com um cartão de crédito”. 

As mulheres quando saem às compras, entram em uma espécie de fantasia. 

Deixam-se absorver pelo ritual de procurar, comprar e imaginar as mercadorias em 

uso, depois analisam os prós e contras, verificam se o preço é apropriado e só 

assim efetuam a compra (UNDERHILL, 2009, p. 133). 

Lima (2010) cita algumas características típicas das mulheres quando vão às 

compras. Elas possuem mais paciência para as compras dos que os homens, são 

mais detalhistas, necessitam de mais informações, gostam de falar sobre o que 

compraram e são ótimas na comunicação. 

O processo de compra das mulheres envolve verificar diversos recursos de 

referência, desde consultar amigos e familiares até especialistas de confiança 

(JOHNSON; LEARNED, 2012, p. 104). Estes autores também afirmam que a tomada 

de decisão delas é conforme seu eleitorado, como marido, filhos, pais, pois além de 
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comprarem para elas, compram também para as pessoas a sua volta e por causa 

delas. 

Além de consultar as pessoas a sua volta, Johnson e Learned (2012, p. 110) 

dizem que as consumidoras coletam muitas informações através de leitura e 

pesquisa, em que a internet tornou-se uma grande aliada para isso. 

 Barletta (2003 apud LOPES, 2005, p. 22) também cita que as mulheres 

começam seu processo de compra perguntando às pessoas a sua volta, buscam 

mais informações e investigam um maior número de opções. Conforme a autora, os 

homens seguem em uma linha reta, sem retornos quando compram. Já as mulheres, 

seguem em espiral, voltando ao estágio anterior do processo sempre que 

necessário. 

  Para Barletta (2003 apud LOPES, 2005, p. 23), as mulheres tornam-se 

consumidoras mais lucrativas que os homens, devido aos fatores fidelidade e 

referências. Elas acabam se tornando mais fiéis às marcas e têm maior tendência 

em recomendar as marcas e serviços que gostam para outras pessoas. 

Portanto, como já citado, a influência das mulheres vêm crescendo em vários 

setores e o mercado consumidor é o maior exemplo das mudanças que as mulheres 

sofreram no decorrer das últimas décadas (PETTERLE; MALETTA, 2010, p. 19). 

Sendo assim, “alcançar clientes mulheres não é uma tendência. É o futuro lucrativo 

para qualquer pessoa que o agarre” (JOHNSON; LEARNED, 2012, p. 15). 

2.2 A MULHER E A MATERNIDADE  

De acordo com Brown (2003 apud LOPES, 2005 p. 35) “tornar-se mãe é uma 

das maiores transições no ciclo de vida que existe para a mulher”. Para Delatorre et 

al (2010), a maternidade provoca uma necessidade de reorganização da vida da 

mulher, tanto pessoal quanto social. 

Alguns estudos apontam as mudanças ocorridas na vida e no corpo das 

mulheres. Conforme Bradt (1995 apud BORGES, 2005, p. 27), quando se torna 

mãe, a mulher sofre uma alteração em sua posição dentro do ciclo de vida familiar, 

agora ela passa da posição de filha para mãe. 

Pradeep (2012) relata sobre as alterações que ocorrem no cérebro das 

mulheres após a maternidade. O autor afirma que as mães não buscam mais seus 

interesses pessoais, seu cérebro se modifica ao ponto que seu principal foco seja o 
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filho. Ele também cita o estudo de Kinsley e Lambert (2006), que afirmam que as 

mães tendem a serem mais corajosas, mais rápidas e bem mais eficientes que as 

outras mulheres. 

Com a maternidade, novos conceitos são introduzidos na vida da mulher e 

também do homem. Há uma nova visão sobre o tempo, sobre cansaço físico e 

mental que até então nunca tinham sido experimentados (OLIVEIRA G., 2006, p. 

15). Para Oliveira, G. (2006) emoções fortes como amor, ódio, esperança, medo, 

alegria e tristeza saltam de dentro das mulheres. O casal, de modo geral, também 

possui um novo conceito sobre cuidados e preocupações, eles têm mais medos e 

maiores cuidados com o ambiente que os cercam. 

O estudo de Ciaffone (2003 apud LOPES, 2005) sugere que a maternidade 

altera alguns hábitos típicos do universo dos adultos, como ir à academia, 

restaurantes, entre outros. 

Antigamente, era atribuído à mulher o papel de esposa, mãe e dona de casa 

(LOPES; DELLAZZANA-ZANON; BOECKEL, 2014, p. 04). Hoje, ela soma, além 

desses papéis, o de profissional. Fazendo que enfrente um dilema ao dividir o seu 

tempo e tendo muitas vezes que mudar a identidade profissional que conquistou 

antes da maternidade, para que cuide o melhor possível dos seus filhos (LOPES 

2005, p. 33). 

Segundo Bailey (2002 apud LOPES, 2005, p. 35), as mães precisam sempre 

definir prioridades, além de estarem sempre comprometidas em encontrar um 

equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, em prol de sua família. 

Em relação ao consumo, Ciaffone (2003 apud LOPES, 2005, p. 36) afirma 

que “a chegada de uma criança condiciona, praticamente todo o consumo da 

família”. Sendo assim, o estudo afirma que um filho influencia as compras de forma 

geral, o que comprar no supermercado, onde morar, que tipo de carro ter, que 

restaurantes frequentar, aonde ir às férias, entre outros. 

Para as mães, além da influência dos filhos, marcas que transmitam 

confiança, empatia, apoio serão provavelmente as escolhidas por elas (BROWN 

2003 apud LOPES, 2005). Pradeep (2012) também afirma que para conquistar um 

lugar no cérebro das mães é preciso ser honesto, humilde, autêntico e direto, pois 

elas precisam estabelecer relações confiáveis. 

Diante dos fatos apresentados sobre as mudanças causadas pela 

maternidade, o presente estudo procura verificar quais mudanças a maternidade e a 
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influência dos filhos podem causar nas mulheres quando elas compram produtos 

para atender suas necessidades pessoais e não da família. 

2.3  AUTOCONCEITO 

 Segundo Sanchez e Escribano (1999, p. 13), “o autoconceito é a atitude 

valorativa que o indivíduo tem sobre si mesmo, sobre sua própria pessoa”. Abrange 

“suas ideias, percepções e sentimentos a respeito daquilo que é” (COON, 2006 apud 

LEMOS, 2010, p. 31). 

Com isso, este construto refere-se às crenças de uma pessoa sobre seus 

próprios atributos e como ela avalia essas qualidades (SOLOMON, 2011), além de 

abordar outra maneira de entender a sua personalidade (LEMOS, 2010). 

Mosquera (1987, p. 62 apud MENDES et al, 2012, p. 6) salienta que o 

autoconceito é “aquilo que pensamos ser e envolve a nossa pessoa, nosso caráter, 

o status, a aparência e, ao mesmo tempo, nossa necessidade de nos projetar além 

do tempo”. É construído a partir das experiências do dia a dia e vai sendo revisto à 

medida que as novas experiências ocorrem (COON, 2006 apud LEMOS, 2010, p. 

31). 

Myers (1999 apud LEMOS, 2010, p. 31) expõe a afirmação de que “o eu, 

como organizador dos pensamentos, sentimentos e ações de cada um, é o núcleo 

fundamental da personalidade”. No mesmo contexto, Vaz-Serra (1986 apud 

ALBUQUERQUE; OLIVEIRA, 1997) refere que o autoconceito “é um construto 

psicológico que permite ter a noção da identidade da pessoa e da sua coerência e 

consistência”. 

De acordo com Vaz-Serra (1988, p. 101), existem quatro tipos de influências 

que ajudam a construir o autoconceito. A primeira é o modo como as outras pessoas 

observam um indivíduo (SHRAUGER; SHOENEMAN, 1979 apud VAZ-SERRA, 

1988, p. 101); noção que o indivíduo guarda do seu desempenho em situações 

específicas; confronto da conduta da pessoa com a dos pares sociais com quem se 

encontra identificada e, a última, procede da avaliação de um comportamento 

específico em função de valores veiculados por grupos. 

Referem Shavelson e Bolus (1982 apud VAZ-SERRA, 1988, p. 103) que o 

autoconceito é organizado e estruturado, pois há uma tendência para que o 

indivíduo forme categorias relacionadas com a quantidade vasta de informação que 
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sobre si incide. O autoconceito estruturado é proveniente de uma autoimagem e 

uma autoestima bem estruturadas, em que são formadas na interação com o social, 

estando associadas (SANTOS; ANTUNES; BERNARDI, 2008 apud MENDES et al, 

2012, p. 6). 

Conclui-se então, que o autoconceito é entendido como o conjunto de 

percepções que o indivíduo tem de si próprio e, tem um papel extremamente 

importante em que tenta explicar o comportamento (BURNS, 1986 apud 

ALBUQUERQUE; OLIVEIRA, 1997). Pois as percepções são “formadas pelas 

avaliações e reforços de pessoas significativas, pelas autoatribuições que o 

indivíduo realiza ao seu comportamento e pela experiência e interpretações do 

ambiente onde se inserem” (SHAVELSON; BOLUS, 1982 apud ALBUQUERQUE; 

OLIVEIRA, 1997). 

Entretanto, Vaz-Serra (1986, 1988b apud ALBUQUERQUE; OLIVEIRA, 1997) 

salienta que é importante considerarmos a diferença entre o autoconceito real e o 

autoconceito ideal, com vista à obtenção de dados de autoaceitação do indivíduo. 

Para o mesmo autor, o autoconceito real e o autoconceito ideal podem estar 

próximos ou afastados entre si, em que quanto menor for à diferença mais este fato 

sugere que o indivíduo aceita a si próprio tal e qual são. 

Para Sirgy (1982, p. 287 apud MIRANDA; MARCHETTI; PRADO, 1999, p. 3) 

“o autoconceito real refere-se a como as pessoas percebem a si próprias; o 

autoconceito ideal refere-se a como a pessoa gostaria de ser percebida; e o 

autoconceito social refere-se a como a pessoa apresenta o seu eu para os outros”. 

Vaz-Serra (1988b apud ALBUQUERQUE; OLIVEIRA, 1997) acrescenta que “o 

autoconceito real corresponde à maneira como um indivíduo se considera, percebe 

e se avalia e o autoconceito ideal se refere à maneira como uma pessoa sente que 

deveria ser”. 

O comportamento de um indivíduo “é coerente e consistente com a imagem 

do que esta pessoa acredita que é, no seu autoconceito real, ou como queira ser, no 

seu autoconceito ideal” (LEVY, 1959 apud MIRANDA; MARCHETTI; PRADO, 1999, 

p. 3). 

Bandura (1999 apud LIMA; BAPTISTA, 2013, p. 77) “sugere que concepções 

múltiplas do eu (eu real, eu ideal, eu social) não podem existir simultaneamente, 

porque requereria algum tipo de eu “inspetor”, enquanto habilitado a administrar a 

coordenação dos vários eus”. 
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Destaca-se também, que o autoconceito integra dois componentes em sua 

definição: “o cognitivo representado pela autoimagem (o que a pessoa pensa a 

respeito de si mesma) e o avaliativo representado pela autoestima (a autopercepção 

positiva ou negativa a respeito de si mesma)” (LIMA; BAPTISTA, 2013, p. 76). E 

também é multifacetado, pois reflete cada singularidade no sistema de categorias 

adaptada por um determinado indivíduo e/ou compartilhado por um grupo (SANTOS; 

ANTUNES; BERNARDI, 2008 apud MENDES et al, 2012, p. 6). 

Moysés (2001, p. 18 apud LIMA; BAPTISTA, 2013, p. 77) destaca as 

diferenças entre autoconceito, autoestima e autoimagem: “quando você pensa algo 

a seu respeito, está criando uma autoimagem sua. Quando você diz algo para você, 

a seu respeito, está criando um autoconceito. A sua autoestima é como você se 

sente a respeito do que vê e diz para si mesmo”. 

Como base para interpretação deste estudo, fica clara a necessidade da 

definição a fundo dos construtos autoimagem e autoestima para melhor 

entendimento das diferenças. Em que, ficam descriminados nos tópicos a seguir. 

2.3.1  Autoimagem 

 A autoimagem “é uma descrição que a pessoa faz de si, a forma como ela se 

vê, estando esta percepção também relacionada ao modo como os outros a 

percebem” (ZACHARIAS, 2012 apud MENDES et al, 2012, p. 6). E “são o resultado 

das observações, em que o indivíduo é ele mesmo, objeto da sua própria 

observação” (VAZ-SERRA, 1986 apud LIMA; BAPTISTA, 2013, p. 76). 

Uma pessoa, a seu respeito, não tem uma, mas sim várias autoimagens: 

como pai ou como filho, como profissional, como praticante de dada modalidade 

desportiva, como cônjuge ou como especialista em determinada atividade (VAZ-

SERRA, 1988, p. 102). 

Neste contexto, ao fazer uma auto-observação, não é a percepção de 

determinada autoimagem que tem interesse na condução de uma determinada 

estrutura, mas sim a organização e a distribuição hierárquica em relação a outras 

autoimagens (VAZ-SERRA, 1986 apud ALBUQUERQUE; OLIVEIRA, 1997). O 

indivíduo hierarquiza as várias autoimagens sobre si e, as que têm maior significado 

são aquelas a quem dará mais importância (ibid). 
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Por exemplo, um dado indivíduo pode dar apreço à sua autoimagem como 

profissional, que coloca acima de todas as outras. Ou então, uma mulher, pode 

valorizar particularmente a sua autoimagem como mãe e situar as restantes em 

posições subalternas (VAZ-SERRA, 1988, p. 102). 

Contudo, Mosquera e Stobäus (2008, p. 116 apud MENDES et al, 2012, p. 6), 

relatam que a autoimagem serve de embasamento para a autoestima, visto que 

“reside no conhecimento individual de si mesmo e no desenvolvimento das próprias 

potencialidades, na percepção dos sentimentos, atitudes e ideias que se referem à 

dinâmica pessoal”. 

2.3.2  Autoestima 

 A autoestima está relacionada com a positividade do autoconceito de uma 

pessoa (SOLOMON, 2011, p. 116), como a avaliação que o indivíduo faz das suas 

qualidades ou dos seus desempenhos, virtudes ou valor moral (VAZ-SERRA, 1988, 

p. 102). Estando esta valoração relacionada também, com o modo como os outros o 

avaliam (ZACHARIAS, 2012 apud MENDES et al, 2012, p. 7). 

Goñi e Fernández (2009, p. 28 apud MENDES et al, 2012, p. 6) relatam que 

“a autoestima alude ao apreço (estima, amor) que cada qual sente por si mesmo e 

faz referência à vertente avaliativa ou afetiva”. Myers (1999 apud LEMOS, 2010, p. 

32) acrescenta que as pessoas que se sentem bem em relação a si mesmas, estão 

menos suscetíveis às pressões. 

Para Myers (1999 apud LEMOS, 2010, p. 32) a “autoestima é um sentimento 

de valor pessoal”. Em que “ver a si mesmo como uma pessoa de valor; uma 

avaliação positiva de si mesmo” (COON, 2006, p. 401 apud LEMOS, 2010, p. 32). 

Vaz-Serra (1988b apud ALBUQUERQUE; OLIVEIRA, 1997) refere que “a 

autoestima é um dos constituintes do autoconceito mais importantes e com grande 

impacto na prática clínica”. A prática clínica revela que “as pessoas de autoestima 

baixa descompensam com mais facilidade do que as que têm uma autoestima alta” 

(VAZ-SERRA, 1988, p. 102). 

Com isso, há pessoas de autoestima alta e, outras, de autoestima baixa.  

“Uma pessoa com autoestima elevada tem orgulho, autorrespeito e confiança” 

(COON, 2006 apud LEMOS, 2010, p. 32) e tende a julgar-se como competente ou 

eficaz naquilo que faz (VAZ-SERRA, 1988, p. 102). Já “uma pessoa com baixa 
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autoestima é insegura e não confia em si mesma, podendo ser mais ansiosa e 

infeliz” (COON, 2006 apud LEMOS, 2010, p. 32) e disposta a se autodepreciar (VAZ-

SERRA, 1988, p. 102). 

Mosquera e Stobäus (2008, p. 116 apud MENDES et al, 2012, p. 6) dizem 

que a autoestima “é um dos principais construtos da personalidade, que está 

alicerçada na imagem (o mais real possível) que a pessoa tem de si mesma”. É 

construída com base ao que os outros comentam de como a veem, como a pessoa 

se sente e percebe, aceitando ou rejeitando estas informações (ibid). 

A heteroestima (estima/apreciação dos demais para com a pessoa) serve 

como base para a autoestima, onde a pessoa constrói um marco interpretativo 

próprio, ao longo de todo seu desenvolvimento. Isto permite que a autoestima não 

se modifique a cada opinião alheia, mas pode modificar quando necessário (GOÑI; 

FERNÁNDEZ, 2009 apud MENDES et al, 2012, p. 7). 

Well e Marwell (1976 apud ALBUQUERQUE; OLIVEIRA, 1997) consideram 

que na autoestima há duas subdivisões. Na primeira, a autoestima está ligada à 

eficácia e aos processos de atribuições e comparações sociais. Na segunda, a 

autoestima é representadora do valor pessoal, com normas e valores do 

comportamento pessoal e interpessoal (ibid). 

Scherhorn, Reish e Raab (1990 apud LEMOS, 2010, p. 32) referem os baixos 

níveis de autoestima e os altos níveis de depressão nesse tipo de comprador. Em 

que, ao comprar, o indivíduo sente-se mais feliz, poderoso, competente, relaxado ou 

superior, associando a atividade de compra a emoções positivas (ibid). 

Conforme Lemos (2010), os indivíduos com baixa autoestima estão mais 

propícios a comprar ou até mesmo possuem um maior impulso nesse sentido. Isto 

aponta que as compras são associadas à busca de um bem-estar (ROOK, 1987 

apud LEMOS, 2010, p. 32).   

Neste particular, “alguns produtos adquirem significado substancial para um 

indivíduo ou são utilizados para sinalizar aspectos particularmente importantes da 

personalidade daquela pessoa para as outras” (HAWKINS et al, 2007 apud 

TROCCOLI; ALTAF, 2009, p. 6). “Os produtos como símbolos servem ao indivíduo 

para trazer significados que causem reações desejadas em outros indivíduos” 

(GRUBB; GRATHWOHL, 1967 apud MIRANDA; MARCHETTI; PRADO, 1999, p. 3). 
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Elliott (1994 apud LEMOS, 2010, p. 32) “relaciona a insegurança, o fato de a 

pessoa se sentir desinteressante, a depressão e a falta de apoio emocional nos 

relacionamentos com uma maior tendência ao vício de consumo”. 

Em síntese, autoestima é resultante dos julgamentos que a pessoa faz acerca 

de si própria, de onde decorrem atribuições de bom ou de mau, feitas a aspectos 

considerados relevantes da sua identidade. E devido às características apontadas, a 

autoestima encontra-se intimamente associada aos fenômenos de compensação ou 

de descompensação emocional do indivíduo (VAZ-SERRA, 1988, p. 102). 

Portanto, através das definições obtidas sobre autoconceito, autoimagem e 

autoestima, define-se como construto principal para a base deste estudo, a 

autoestima. Visto que, o objetivo deste trabalho está alinhado com o comportamento 

de compra e, como explanado anteriormente, a autoestima (alta ou baixa) é o 

construto que influencia substancialmente na decisão e no comportamento de 

compra. 

2.3.3  Escala de Medição 

 Para mensurar o nível de autoestima, utilizou-se para este estudo, a Escala 

de Autoestima de Rosenberg - EAR. Esta escala é um dos instrumentos disponíveis 

de avaliação da autoestima e foi criada por Morris Rosenberg. É utilizada para a 

avaliação da autoestima na população geral (ROSENBERG, 1965 apud MEURER et 

al, 2012, p. 6). 

A escala em estudo “propõe uma medida unidimensional com dez itens 

destinados a avaliar globalmente a atitude positiva ou negativa do indivíduo em 

relação a si mesmo” (MAÇOLA; VALE; CARMONA, 2010, p. 572). Ela engloba 

“questões de satisfação pessoal, autodepreciação, percepção de qualidades, 

competência, orgulho por si, autovalorização, respeito e sentimento de fracasso” 

(AVANCI et al, 2007, p. 398). 

A EAR original foi desenvolvida para adolescentes e possui dez itens, sendo 

cinco referentes ao autovalor positivo e cinco referentes à autodepreciação 

(SBICIGO; BANDEIRA; DELL’AGLIO, 2010). Neste estudo, foi utilizada a versão 

adaptada para o português por Hutz (2000 apud HUTZ; ZANON, 2011, p. 43). 

O escore adquirido com a escala pode ser de 10 a 40, em que se calcula a 

soma das pontuações obtidas através das respostas às 10 frases. Cada frase pode 
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receber uma pontuação de, no mínimo, 1 e no máximo 4. Uma autoestima razoável 

é definida com o escore igual ou superior a 30 na Escala de Rosenberg e, 

insuficiente com escore inferior a 30 (MAÇOLA; VALE; CARMONA, 2010, p. 572). 

Os itens são dispostos no formato intervalar de quatro pontos, variando entre 

concordo totalmente e discordo totalmente. As afirmativas de número um, três, 

quatro, sete e dez variando de concordo totalmente (valor = 4) a discordo totalmente 

(valor = 1) e as de número dois, cinco, seis, oito e nove variando de concordo 

totalmente (valor = 1) a discordo totalmente (valor = 4). Conforme demonstrado na 

tabela 1 abaixo: 

 
Tabela 1 - Escala de Autoestima de Rosenberg  

 
Discordo 

totalmente 
Discordo Concordo 

Concordo 
totalmente 

No conjunto, eu estou satisfeito comigo. 1 2 3 4 
Às vezes, eu acho que não presto para nada. 4 3 2 1 
Eu sinto que tenho várias boas qualidades 1 2 3 4 
Eu sou capaz de fazer coisas tão bem quanto 
a maioria das pessoas 

1 2 3 4 

Eu sinto que não tenho muito do que me 
orgulhar 

4 3 2 1 

Eu, com certeza, me sinto inútil às vezes 4 3 2 1 
Eu sinto que sou uma pessoa de valor, pelo 
menos o mesmo nível que as outras pessoas. 

1 2 3 4 

Eu gostaria de poder ter mais respeito por mim 
mesmo 

4 3 2 1 

No geral, eu estou inclinado a sentir que sou 
um fracasso. 

4 3 2 1 

Eu tenho uma atitude positiva em relação a 
mim mesmo 

1 2 3 4 

Fonte: Adaptada de Meurer et al, 2012, p. 7 

 
No Brasil, esta escala foi utilizada para avaliar a autoestima em diversos 

segmentos de pesquisa: para adolescentes (AVANCI et al, 2007; ROMANO; 

NEGREIROS; MARTINS, 2007), para gestantes (MAÇOLA; VALE; CARMONA, 

2010; DIAS et al, 2008), idosos praticantes de atividades físicas (MEURER et al, 

2012) e para avaliar a autoestima pessoal em mães e não-mães (SOUZA; 

FERREIRA, 2005). 

Tendo em vista os aspectos abordados e os estudos anteriormente realizados 

utilizando a EAR, fica clara a necessidade de confirmação da escala para o presente 

estudo. Com isso, a análise fatorial confirmatória é o método mais indicado neste 

caso, que será averiguada na Análise dos Resultados. 
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3 METODOLOGIA 

Esta pesquisa tem como propósito analisar as diferenças no processo de 

compras das mulheres com filhos pequenos e sem filhos, com foco no que elas 

compram para elas mesmas. Além de averiguar o nível de autoestima destas 

mulheres e identificar as diferenças comportamentais referentes ao consumo. 

Os procedimentos metodológicos serão abordados nos tópicos seguintes. 

Assim como, o delineamento do estudo e a definição da amostra a ser retida. Ao 

final, serão apresentados os resultados obtidos através dos procedimentos de coleta 

de dados escolhidos. 

3.1  PROCEDIMENTOS DA COLETA DE DADOS E DELINEAMENTO DA 

PESQUISA 

O presente estudo foi dividido em duas fases: a primeira foi o 

desenvolvimento de dois roteiros aplicados aos públicos-alvo desta pesquisa, por 

meio de entrevistas, com a finalidade de captar respostas que fossem aproveitadas 

para a formulação de um questionário. A segunda fase foi a distribuição do 

questionário com algumas questões retratadas nas entrevistas realizadas e 

afirmações das próprias entrevistadas. 

Sendo assim, optou-se por realizar, primeiramente, uma pesquisa qualitativa 

de natureza exploratória, por meio da técnica de entrevistas pessoais, tendo como 

base um roteiro pré-estruturado. 

Malhotra (2001, p. 106) descreve pesquisa exploratória como “um tipo de 

pesquisa que tem como principal objetivo o fornecimento de critérios sobre a 

situação-problema enfrentada pelo pesquisador e sua compreensão”. É 

normalmente utilizada quando busca-se um entendimento acerca de um problema, 

as possíveis hipóteses e as variáveis relevantes que precisam ser consideradas 

(AAKER; KUMAR; DAY, 2001, p. 94) e são usadas como passo inicial para uma 

pesquisa posterior (LAS-CASAS; GUEVARA, 2010, p. 12). 

Pesquisa qualitativa é “uma metodologia de pesquisa não estruturada, 

exploratória, baseada em pequenas amostras, que proporciona insights e 

compreensão do contexto do problema” (MALHOTRA, 2001, p. 155). Tem o 

propósito de descobrir o que o consumidor tem em mente e para se entender a 
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complexidade das atividades e preocupações dos consumidores (AAKER; KUMAR; 

DAY, 2001, p. 206). 

A técnica de entrevista pessoal “consiste em que o entrevistador e o (s) 

entrevistado (s) estejam em contato pessoal para obtenção de dados” (MATTAR, 

2001, p. 75) e “é um valioso método para a coleta de dados primários” (HAGUE; 

JACKSON, 1997, p. 120). Entrevista em profundidade é "uma entrevista não 

estruturada, direta, pessoal, em que o único respondente é testado por um 

entrevistador altamente treinado, para descobrir motivações, crenças, atitudes e 

sensações subjacentes sobre um tópico" (MALHOTRA, 2001, p. 163). 

Realizaram-se as entrevistas através da abordagem direta, em que “o objetivo 

é revelado aos respondentes, ou então é muito óbvio pelas próprias questões 

formuladas” (MALHOTRA, 2001, p. 156). Para isso, elaboraram-se dois roteiros 

(APÊNDICE A; APÊNDICE B) para a realização destas entrevistas em profundidade, 

que procuraram identificar os perfis das consumidoras em estudo. Utilizou-se de 

perguntas para saber a idade, ocupação, estado civil e escolaridade. Além de 

entender seus comportamentos, diante de tais situações descritas por elas nas 

próprias entrevistas. 

O roteiro aplicado às mulheres com filhos era composto de 31 perguntas e, 

para as sem filhos, de 24. Para as mães, abordaram-se questões sobre seus filhos e 

as mudanças que a maternidade causara em suas vidas e no consumo pessoal. E, 

para as que não possuem filhos, inseriram-se perguntas referentes ao lazer. 

Considerando a inexistência de estudos similares anteriores, fica clara a 

necessidade da coleta dos dados primários, como parte importante deste estudo. 

Malhotra (2001, p. 124) sugere que “os dados primários são gerados por um 

pesquisador para a finalidade específica de solucionar o problema em pauta”. A 

pesquisa qualitativa foi realizada com o intuito em identificar as diferenças referentes 

ao consumo das mulheres com filhos e sem filhos. Essas diferenças e informações 

coletadas foram analisadas, para poder retratar em questões na pesquisa 

quantitativa.  

Desta maneira, escolheu-se por realizar também, uma pesquisa quantitativa 

de natureza descritiva. Tendo em vista que, é uma pesquisa “significativa em 

qualquer situação da qual o pesquisador não disponha do entendimento suficiente 

para prosseguir com o projeto de pesquisa” (MALHOTRA, 2001, p. 106). Com isso, a 
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pesquisa quantitativa “procura quantificar os dados e, normalmente aplica alguma 

forma de análise estatística” (MALHOTRA, 2001, p. 154). 

O questionário do tipo survey continha 50 perguntas (APÊNDICE C), sendo 

diversas escalas nominais com questões de múltipla escolha e de resposta única, 

escalas de razão e ordinais. Inclui-se também, uma escala intervalar de 5 pontos 

com algumas afirmações coletadas das próprias entrevistas na fase exploratória e, a 

Escala de Autoestima de Rosenberg, já posta e explicada anteriormente na revisão 

literária.  

Conforme Malhotra (2001), pesquisa descritiva tem o objetivo de descrever 

alguma coisa, normalmente características ou funções. Dois métodos podem ser 

empregados, método survey e método de observação; onde survey (ou 

comunicação) é o modo de abordagem da pesquisa e observação por ser 

observação pessoal, observação mecânica, análise de conteúdo e análise de sinais. 

Uma vez que “esse método de obter informações se baseia no interrogatório dos 

participantes, aos quais se fará várias perguntas sobre seu comportamento, 

intenções, atitudes, percepção, motivações e características demográficas e de 

estilo de vida” (MALHOTRA, 2001, p. 182). 

De acordo com Mattar (2001, p. 90), uma escala de intervalo é “aquela em 

que os intervalos entre os números dizem a posição e quanto as pessoas, objetos 

ou fatos estão distantes entre si em relação a determinada característica”. E as 

escalas de razão, possuem quantidades absolutas em vez de relativas, pois obtém o 

zero absoluto como princípio (ZIKMUND, 2006, p. 280). 

Já uma escala nominal, refere-se a uma identificação e serve para auxiliar na 

contagem de determinada característica, não há relação entre estas categorias 

(LAS-CASAS; GUEVARA, 2010, p. 64). Enquanto, uma escala ordinal requer que o 

respondente coloque em ordem uma série de itens, em função de uma variável 

comum (AAKER; KUMAR; DAY, 2001, p. 289). 

Apresentaram-se as questões com o intuito de explorar os resultados já 

apresentados na parte qualitativa, através das entrevistas, por meio de dados 

numéricos em que pode-se medir quantitativamente as respostas. 

A primeira questão verifica se os respondentes são do gênero feminino, sendo 

um filtro inicial e, caso fosse do sexo masculino, o questionário era finalizado. Para 

quem fosse do gênero feminino, o questionário começava com perguntas 
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relacionadas a questões sociodemográficas e verificação da classe econômica 

segundo o Critério Brasil (ABEP, 2015).  

No decorrer do inquérito, são solicitadas informações a respeito das decisões 

e frequência de compra de quatro principais categorias: roupas, calçados, 

cosméticos, acessórios. Além disso, verificou-se a frequência e utilização de 

serviços de estética e beleza e, o que preferem fazer em relação ao lazer. 

Para quem era casada ou estava em uma união estável, houve um filtro de 

questão, em que aparecia uma pergunta relacionada à opinião do companheiro e a 

como elas queriam ser vistas por ele. Já para as mães, apareceram questões 

pertinentes a maternidade. 

Ao final, existiam as duas escalas: a com as afirmativas coletadas na fase 

qualitativa, dispostas em “1- Discordo Totalmente” a “5- Concordo Totalmente” e, a 

Escala de Autoestima de Rosenberg replicada para o estudo em questão. 

3.2  CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

Na primeira etapa realizaram-se treze entrevistas por julgamento, com 

mulheres de 21 a 35 anos, sendo seis mulheres sem filhos e, sete mulheres com 

filhos. Os julgamentos utilizados para a escolha das entrevistadas foram a 

proximidade com estas e enquadrar-se na faixa de idade compreendida entre 21 e 

35 anos. No caso das mães, houve outro julgamento necessário: possuir filhos com 

menos de quatro anos, pois foram mães há pouco tempo e estão vivendo a 

experiência da maternidade com mais intensidade.  

As treze entrevistas obtiveram-se uma média de 25 minutos de duração para 

as mães e 15 minutos para as não mães. Nestas, buscou-se entender as 

percepções das entrevistadas diante das questões apresentadas e instigar 

respostas abrangentes sobre a pergunta realizada.  

O número total de entrevistados e o tipo de pesquisa realizada até então, não 

representa a população estudada. Uma vez que a pesquisa exploratória “não 

pretende fornecer evidências conclusivas para que se determine um curso de ação” 

(ZIKIMUND, 2006, p. 51).  

Após a coleta de dados, seguiu-se com as transcrições destas entrevistas e 

estruturação das categorias de análise, para uma melhor compreensão dos dados 
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obtidos. Com isso, realizaram-se análises diante dos pontos expostos e as principais 

questões observadas serão apresentadas na Análise dos Resultados. 

 Já para a segunda etapa, distribuíram-se questionários utilizando o sistema 

Qualtrics. O link foi liberado em redes sociais e via e-mail, para as mulheres que se 

enquadravam nos perfis pertencentes à amostra - ser mulher e quem for mãe, ter 

filhos com menos de quatro anos - já indicados na fase exploratória -. Este foi 

disponibilizado de 15 a 22 de outubro de 2015. 

Utilizando-se de uma amostra não probabilística, uma vez que não utiliza 

seleção aleatória e não permite representatividade, mas sim, confia no julgamento 

pessoal do pesquisador. Neste caso, a definição do número de pessoas a ser 

atingido deve ser guiada por parâmetros. Malhotra (2001) sugere que em pesquisas 

de teste de mercado, devem ter um tamanho mínimo de duzentas pessoas. O uso 

desse tipo de pesquisa serve como orientação de ações, mas é incapaz de alcançar 

uma representatividade de população. (MALHOTRA, 2001, p. 306). 

 As respondentes fazem parte do círculo de amizade das autoras e, também, 

as que participam de grupos relacionados às mães e cuidados com o bebê. No 

começo, a maior dificuldade foi de conseguir respondentes mães. Por isso, 

encaminhou-se também, o link do questionário às páginas relacionadas à 

maternidade e nos próprios comentários das publicações. 

Em vista disso, não pode-se medir com exatidão quantas usuárias obtiveram 

acesso ao link disponibilizado. Muito menos, a região aos quais residem os 

respondentes. Já que tratou-se do compartilhamento ao meio virtual e, também, 

algumas das usuárias compartilharam o link na sua rede de amigos. Em 

consequência disto, o presente estudo não tem probabilidades estatísticas de 

representar uma população a ser estudada. 

Antes da liberação do link à população-alvo, fez-se vários testes com pessoas 

próximas às autoras. Nas quais, pudessem passar informações e retratar as 

dificuldades encontradas para o preenchimento do inquérito.  Para que assim, a 

versão final ficasse a mais clara possível e de melhor entendimento. 

Com o objetivo de analisar os dados obtidos, utilizou-se o método da 

tabulação dos questionários através do próprio software Qualtrics e depois passados 

ao sistema SPSS (Estatística aplicada às ciências sociais), em que foram rodadas 

todas as análises necessárias e cabíveis ao estudo em questão. 
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3.3  RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS DISTRIBUÍDOS 

 Em um primeiro momento, obteve-se um número total de 585 respondentes. 

Mas muitos destes, não responderam à pesquisa até o final ou responderam muito 

rapidamente. 

 Mesmo informando aos respondentes que a pesquisa era destinada a 

mulheres, alguns homens (19) responderam aos quais foram excluídos da base de 

dados. Como também, muitas respondentes iniciaram a pesquisa, mas não 

terminaram ou responderam em um tempo muito curto. Isso fez com que fossem 

excluídas 201 respondentes. 

 Além de algumas não responderem até o final, muitas tinham idades 

inferiores (menos de 18 anos - 6) ou superiores (mais de 35 anos - 20) aos quais 

seriam estudas. As mães, que responderam que não tinham o primeiro filho com 

menos de quatro anos, também foram excluídas (11). 

 Consequentemente, a amostra deste estudo é composta por 329 

respondentes válidos, sendo mulheres com filhos e sem filhos de 18 a 35 anos.  

Depois de limpa a base de dados, iniciou-se a análise dos dados obtidos. Em 

que rodaram-se frequências, análises fatoriais e definição dos conglomerados pela 

análise de cluster. Análises estas, que serão mais bem descritas na Análise dos 

Resultados. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A análise dos resultados deste projeto está organizada em três seções: a 

primeira indica a caracterização geral da amostra, em que são apresentados os 

resultados obtidos dos questionários distribuídos. A segunda parte aponta as 

análises fatoriais, que evidenciam os fatores extraídos da Escala de Comportamento 

de Compra e confirmação da Escala de Autoestima de Rosenberg para a amostra 

em questão. Por fim, expõe-se os clusters desenvolvidos a partir dos fatores 

encontrados, bem como, a caracterização, processo de compra e a autoestima de 

cada um. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA AMOSTRA 

Conforme averiguado anteriormente, a amostra é composta por 329 

respondentes válidos, sendo todos do sexo feminino, com idade entre 18 a 35 anos. 

Com base nas respostas, dividiu-se a amostra em duas faixas etárias: a primeira de 

18 a 23 (52,3%) e a segunda de 24 a 35 (47,7%), como expostas na tabela 2: 

 
Tabela 2 – Idade das Respondentes 

  Frequência Porcentual 

Válido De 18 a 23 anos 172 52,3 

 
De 24 a 35 anos 157 47,7 

  Total 329 100,0 

Fonte: Autores, 2015. 

 

A maioria dos respondentes possui ensino superior incompleto (41,6%), 

seguido por ensino médio completo (25,8%). A ocupação foi dividida em mulheres 

que trabalham (69%) e as que não trabalham (31%) e também, as com companheiro 

- estado civil: casada e união estável - (54,4%) e sem companheiro - estado civil: 

solteira, viúva e divorciada - (45,6%). Grande parte da amostra está compreendida 

nas classes C1 (28%), B2 (25,8%) e C2 (22,2%). 

Definiu-se a priori a amostra em dois grupos: mulheres com filhos e mulheres 

sem filhos, que serão representadas na tabela 3 abaixo: 
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Tabela 3 - Comparativo entre mães e não mães 
 

  

 

  

  

  

  

  

Mulheres Sem Filhos   Mulheres Com Filhos 

 Quantidade: 158 (48%) 171 (52%) 

Faixa: 18 a 23 (69%) 24 a 35 (63,2%) 

Classe: B (40,5%) C (36,5%) B (26,9) C (56,1%) 

Escolaridade: Superior Incompleto (68,4%) 
Médio Completo (39,8%) 

Superior Incompleto (17%) 
Estado Civil: Sem companheiro (79,1%) Com companheiro (85,4%) 

Ocupação: Trabalham (88,6%) Trabalham (50,9%) 

Nota: As informações acima citadas foram obtidas através de análises cruzadas com a questão “Têm 
filhos?” do questionário. 
Fonte: Autores, 2015. 

 

Em relação ao processo de compras pessoais, as mulheres sem filhos 

costumam comprar roupas e cosméticos mensalmente. Já calçados, compram 

bimestralmente e acessórios, a cada seis meses. A ocasião que mais gostam de 

comprar esses produtos é para utilizar no dia a dia. Além disso, utilizam serviços de 

estética e beleza uma vez ao mês. 

Preço, conforto e qualidade são o que estas mulheres mais levam em 

consideração quando optam em comprar roupas e calçados. Para a compra de 

acessórios e cosméticos, além do preço e da qualidade, também levam em 

consideração o material do produto e a marca, respectivamente. 

Costumam gastar de R$100,00 a R$149,00 em suas compras de roupas, 

calçados e também na escolha de algo para o lazer. Para os acessórios, gastam em 

torno de R$21,00 a R$49,00, em estética e beleza de R$21,00 a R$99,00 e 

cosméticos de R$50,00 a R$99,00. Fazem suas compras preferencialmente em lojas 

de rua e em shoppings. A forma de pagamento mais utilizada por estas mulheres é à 

vista, no débito. 

Já as mães, fazem suas compras pessoais em uma menor frequência. 

Roupas e cosméticos compram bimestralmente, calçados e acessórios a cada seis 

meses e utilizam serviços de estética e beleza mensalmente. Assim como as 
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mulheres sem filhos, a ocasião que mais gostam de comprar é para utilizar no dia a 

dia. 

Na compra de roupas e calçados, o preço, a qualidade e o conforto são os 

fatores determinantes para realização da compra. Em acessórios e cosméticos, além 

do preço e da qualidade, o material e a fragrância, nesta ordem, são considerados 

importantes para adquirir o produto.  

Gastam de R$100,00 a R$149,00 em roupas e calçados. Quando utilizam os 

serviços de estética e beleza, gastam de R$21,00 a R$149,00, assim como, na 

escolha do lazer. Em relação aos cosméticos, costumam gastar de R$21,00 a 

R$99,00 e acessórios, menos de R$49,00. Também preferem realizar suas compras 

em lojas de rua e shoppings. Quanto a forma de pagamento mais utilizada, estas 

mulheres pagam suas compras à vista, em dinheiro. 

Pelo teste do qui-quadrado (χ²), foi possível averiguar que existe diferença 

significativa entre os grupos somente na frequência de compras dos itens: roupas, 

calçados, cosméticos (p=0,000) e acessórios (p=0,002). Quanto a utilização dos 

serviços de estética e beleza, não houve diferença, bem como, na ocasião, quanto 

costumam gastar e o que levam em consideração no ato da compra, valores estes 

todos acima de 0,05. 

 Entre as respondentes que têm filhos, a grande maioria delas mora com os 

próprios filhos e/ou companheiro. No momento de fazer as compras de 

supermercado, quem geralmente tem maior responsabilidade são elas (62,6%), 

seguido por seus companheiros (29,8%).  

 Elas consideram a opinião do companheiro muito importante quando fazem 

compras para elas, querendo ser vistas por eles como mães dedicadas e, acabam 

não investindo em formação profissional (71,9%). Seus filhos possuem menos de 4 

anos de idade, sendo que elas têm de 1 a 4 filhos, como apontado na tabela 4: 

 
Tabela 4 - Quanto (s) filho (s)? 

  N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
padrão 

Quantidade 171 1 4 1,24 ,538 

N válido (de lista) 171         

Fonte: Autores, 2015. 
  

 Dentre as mulheres sem filhos, a maior parte delas mora com os pais e, são 

eles os responsáveis pelas compras de supermercado (57,6%). Elas se preocupam 
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em investir em sua formação profissional (79,1%) e consideram a opinião do marido 

muito importante ao irem às compras, querendo ser vistas por eles como esposas 

dedicadas. 

4.1.1 Hábitos de Consumo 

        De acordo com as questões referentes ao comportamento de compra e 

cuidados pessoais, constatou-se que as mulheres que não possuem filhos gostam 

de fazer compras e mostram ser consumistas. Sempre que precisam de algo, elas 

compram, até mesmo sem estar precisando, conforme relatos abaixo: 

 
Eu sou bem consumista, então às vezes não consigo me 
organizar e gasto o que eu não posso (Entrevistada 5). 
Às vezes eu sou bem impulsiva, tento me controlar, eu quero 
as coisas, mas sei que não posso e isso me deixa bem 
chateada (Entrevistada 6). 

 

Além de dar preferência em comprar produtos de marcas tradicionais e 

demonstram ser fiéis a algumas marcas. Ao analisar as informações coletadas na 

pesquisa quantitativa, pode-se perceber algumas similaridades com as entrevistas 

realizadas. 

 
Tenho algumas marcas que prefiro comprar, mas depende do 
produto, calças, por exemplo, eu só compro da Levis 
(Entrevistada 7). 
Não que eu seja fiel, mas tenho preferência por marcas boas 
[...] gosto de ir à Hering comprar roupas básicas [...]. De 
sapatos sou fiel, eu compro da Via Marte e tenho alguns da 
Santa Lolla [...]. Óculos tem que ser Rayban (Entrevistada 5). 
 

        Verificou-se também que elas têm uma grande preocupação em cuidar do seu 

corpo, mostrando-se assim serem mulheres vaidosas. Isto também foi observado 

nas entrevistas: 

 
Não deixo de comprar maquiagem de jeito nenhum 
(Entrevistada 8). 
Faço a unha de 15 em 15 dias, uma vez por mês faço 
relaxamento de pele [...] e não abro mão de estar sempre bem 
vestida (Entrevistada 7). 
Toda semana faço as minhas unhas e uma vez ao mês faço 
limpeza de pele (Entrevistada 5). 
 

Para elas, encontros com os amigos são frequentes. Saem praticamente todo 

final de semana e costumam viajar sempre que podem, como citam algumas 

entrevistadas: 
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Balada, barzinho e churrasco na casa de amigos quase todo 
final de semana (Entrevistada 9). 
Vou muito a baladas e barzinhos, praticamente todo final de 
semana (Entrevistada 5). 
Gosto de fazer programas a dois, ir a restaurantes e viajar com 
o meu marido (Entrevistada 7). 
Vou bastante a barzinhos mais animados, baladas e 
restaurantes, toda semana vou a um lugar diferente 
(Entrevistada 10). 
 

        Contudo, foi possível perceber que as mulheres sem filhos têm uma maior 

preocupação com o seu visual e são mais independentes na escolha dos lugares 

que desejam frequentar. Estas mulheres preferem locais mais agitados e com boas 

companhias. 

Já para as mães, foram inseridas questões específicas sobre as mudanças 

causadas na maternidade. Com isso, identificou-se que em relação aos hábitos de 

consumo, as mães priorizam compras para o seu filho e para elas compram somente 

o que é necessário. Estas indagações confirmam as informações obtidas 

anteriormente nas entrevistas realizadas: 

 
Hoje eu compro mais coisas para ele, então antes eu me 
preocupava em comprar as coisas para mim, roupa para mim, 
sapato para mim, hoje o que me chama mais atenção são as 
lojas de criança (Entrevistada 2). 
O que era desejo meu pessoal já começa a ficar em segundo 
plano e as necessidades você tenta minimizar ao máximo 
(Entrevistada 3). 
Confesso que penso primeiro nela para depois eu pensar em 
mim (Entrevistada 1). 
 

Outra questão observada, é que as mães utilizam menos sapatos de salto 

altos e optam pelos mais confortáveis, sendo estes os fatores decisivos no ato da 

compra. Nas entrevistas isso também foi constatado: 

 
Tenho comprado muita sapatilha porque com salto para andar 
com o neném é meio complicado (Entrevistada 2). 
Sapato de salto os que eu tenho eu abandonei, porque eu nem 
consigo ficar em pé com eles (Entrevistada 4). 
Fator decisivo é o conforto, eu tenho optado pelos mais baixos 
[...] porque fico carregando ela no colo (Entrevistada 1). 

         

Em relação ao lazer, as mães não saem mais com a mesma frequência e, 

quando saem, preferem lugares mais tranquilos e sem muito barulho. Em vista disso, 

a maioria visita parentes e amigos, conforme relatos: 
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Eu acho que não pode ser um lugar muito tumultuado [...] então 
eu opto por lugares que tenham um pouco menos de 
movimento e que tenha mais espaço (Entrevistada 1). 
A gente tem visitado muito os avós, a gente procura ir onde fica 
mais confortável para ele, então a gente não vai a lugar muito 
cheio, nós procuramos ir a restaurantes que sejam mais 
tranquilos (Entrevistada 2). 
Mas a gente vai mais a casa de parente, na minha mãe na 
minha vó na casa do sogro (Entrevistada 4). 
 

Portanto, as mulheres com filhos demonstram uma maior preocupação em 

satisfazer primeiramente as necessidades de seus filhos, mesmo quando compram 

coisas para si e na escolha do lazer para a família. 

Depois de identificados os hábitos de consumo para os diferentes segmentos 

acima citados, o próximo tópico tratará sobre os resultados obtidos das análises 

fatoriais: exploratória e confirmatória. 

4.2 DIMENSÕES DOS ATRIBUTOS RELACIONADOS AO COMPORTAMENTO 

DE COMPRA 

Com a finalidade de determinar as dimensões dos construtos a seres 

analisados, utilizou-se a técnica de análise fatorial. Esta análise tem o objetivo de 

obter uma condensação das informações contidas nas variáveis, de modo a agrupá-

las em novas dimensões de uma maneira que as perdas de informações sejam 

mínimas (HAIR et al, 2009, p. 33). A análise fatorial é usada preferencialmente para 

sumarizar e reduzir dados (MALHOTRA, 2001, p. 504). 

 

4.2.1  Escala de comportamento de compra 

 

Para analisar a validade dos construtos, realizou-se a análise fatorial 

exploratória dos dados. Primeiramente, procedeu-se a análise do índice de Keiser-

Meyer-Olkin (KMO) utilizado para averiguar se a amostra é adequada (HAIR et al, 

2009, p. 101) e identificar se a análise fatorial é ou não apropriada para o estudo 

(MALHOTRA, 2001, p. 505). 

Analisaram-se os componentes principais, em que, se leva “em conta a 

variância total dos dados” (MALHOTRA, 2001, p. 507) e os pesos dos fatores. Os 

fatores representam os construtos “que resumem ou explicam o conjunto original de 

variáveis observadas” (HAIR et al, 2009, p. 101). 
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Para determinar o número de fatores a serem retidos, utilizou-se o critério de 

maior carga fatorial que são “as correlações entre as variáveis originais e os fatores” 

(HAIR et al, 2009, p. 101) para os construtos. Sendo assim, as cargas acima 0,4 

demonstraram ser mais importantes e acima de 0,5, de significância prática. 

Optou-se por um método de rotação ortogonal varimax que minimiza o 

número de variáveis e contribui para melhor interpretação dos fatores (MALHOTRA, 

2001, p. 511). Para verificar a consistência interna da escala, utilizou-se o 

coeficiente Alfa de Cronbach, que é uma medida utilizada para mensurar o nível de 

confiabilidade dos fatores (HAIR et al, 2009, p. 100). 

A partir dos dados obtidos e de averiguadas as cargas fatoriais para cada 

construto, obteve-se a redução da escala do comportamento de compra, de 33 para 

24 itens. Em vista disso, apresenta-se abaixo (tabela 5) a determinação dos fatores 

e os itens que os compõem: 

 

Tabela 5 - Classificação dos fatores 

Fator Item 
Carga 

Fatorial 
Alpha de 
Cronbach 

OSTENTAÇÃO 

Compro coisas para mim, sem realmente estar 
precisando 

0,736 

0,771 
Sempre que vou ao shopping compro algo para mim 0,727 
Sou muito consumista quando se trata de comprar 
coisas para mim 

0,706 

Sempre que preciso de alguma coisa para mim, eu 
compro 

0,498 

VAIDADE 
Sou uma mulher vaidosa 0,751 

0,754 Gosto muito de cuidar do meu visual 0,742 
Me preocupo em cuidar mais do meu corpo ultimamente 0,631 

DESÂNIMO 

Sinto que meus gostos pessoais mudaram ultimamente 0,775 

0,721 

Atualmente, nenhuma roupa me cai bem 0,623 
Ultimamente, me sinto menos vaidosa 0,579 
Atualmente, minhas necessidades pessoais estão em 
segundo plano 

0,532 

Faço compras somente para ocasiões especiais 0,483 

ECONOMIA 
Pesquiso muito antes de tomar a decisão de compra 0,815 

0,700 Atualmente, prefiro comprar produtos em promoção 0,671 
Gasto o mínimo possível comigo 0,605 

PRAZER 

Encontros com amigos são frequentes 0,771 

0,641 
Saio praticamente todo final de semana 0,662 
Costumo viajar sempre que posso 0,556 
Gosto muito de fazer compras para mim 0,523 

LUXÚRIA 

Tenho vontade de me vestir com roupas que me deixem 
mais sexy e atraente 

0,772 
0,679 

Gosto de me sentir uma mulher linda e atraente 0,725 
Gosto de roupas que valorizem o meu corpo 0,674 

PREÇO 
O preço não é fator decisivo para a escolha 0,811 

0,657 
Se eu gosto de algo, eu compro, independente de preço 0,706 

Fonte: Autores, 2015 
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Verifica-se que o construto é formado por sete dimensões: ostentação (4 itens 

/ alpha= 0,771), vaidade (3 itens / alpha= 0,754), desânimo (5 itens / alpha= 0,721), 

economia (3 itens / alpha= 0,700), prazer (4 itens / alpha= 0,641), luxúria (3 itens / 

alpha= 0,679) e preço (2 itens / alpha= 0,657). A consistência da amostra aferida 

pelo Alfa de Cronbach aponta que as dimensões apresentam adequação das 

variáveis utilizadas, no que diz respeito ao aspecto de confiabilidade. 

Em relação ao valor do KMO, as variáveis ostentação, desânimo e prazer 

apresentaram índices medianos, tendo seus valores (0,758), (0,763) e (0,702) 

respectivamente. Já as variáveis vaidade, economia, luxúria e preço resultaram nos 

valores (0,674), (0,677), (0,656) e (0,500) na devida ordem, sendo consideradas 

boas em referência à amostra.  

Ainda, a variância explicada extraída da dimensão vaidade é de 67,66%, 

economia 63,32%, luxúria 61,84% e preço 74,46%, estando todas acima do valor 

adequado (60%), o que comprova que as dimensões medem verdadeiramente o 

construto em questão. Entretanto, as dimensões ostentação, desânimo e prazer 

apresentaram índices entre 40% e 50%, que explicam apenas metade do construto.  

4.2.2  Mensuração da Autoestima 

 Na Escala de Autoestima de Rosenberg, também foi realizada a análise 

fatorial exploratória com o intuito de verificar as cargas fatoriais presentes para cada 

item, que resultou em dois fatores: positiva e negativa. Estes fatores indicam os 

níveis de autoestima, positiva = alta e negativa = baixa, conforme exemplificado na 

tabela 6: 

 
Tabela 6 - Níveis de Autoestima 

Item Negativa Positiva 

 Eu, com certeza, me sinto inútil às vezes 0,763 - 
No geral, eu estou inclinado a sentir que sou um fracasso. 0,713 - 
Eu sinto que não tenho muito do que me orgulhar 0,711 - 
Às vezes, eu acho que não presto para nada. 0,709 - 
Eu gostaria de poder ter mais respeito por mim mesmo 0,688 - 
Eu sinto que tenho várias boas qualidades - 0,812 
Eu sou capaz de fazer coisas tão bem quanto à maioria das 
pessoas - 

0,811 

Eu tenho uma atitude positiva em relação a mim mesmo - 0,659 
Eu sinto que sou uma pessoa de valor, pelo menos o mesmo nível 
que as outras pessoas. - 

0,649 

No conjunto, eu estou satisfeito comigo. - 0,399 
Fonte: Autores, 2015. 



 
 

55

Em seguida, com a descrição das cargas fatoriais, verificou-se o índice de 

KMO para os itens acima expostos e obteve-se o valor de 0,880, que explica 56,6% 

da variância acumulada.  

 Com a finalidade de comparar os estudos replicados já validados e verificar a 

legitimação do uso desta escala para o presente estudo, utilizou-se a Análise 

Fatorial Confirmatória. Esta foi realizada através do sistema AMOS (Análise de 

Estruturas Momentâneas), disponível no SPSS 21 e, serve para “confirmar ou 

rejeitar nossa teoria preconcebida” (HAIR et al, 2009, p. 590). Com isso, valeu-se 

para averiguar a validade desta escala para o presente estudo, que resultou na 

estrutura abaixo (FIGURA 4): 

 

Figura 4 - Análise Fatorial Confirmatória 

 
Nota: χ² = 62,378 - DF = 32 -  χ²/ DF= 1,949 

NFI = 0,947 - TLI=0,963 - CFI = 0,973 - RMSEA = 0,054 
P<0,001 *** 

Fonte: Autores, 2015. 
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 Os valores extraídos da análise fatorial confirmatória apresentaram-se 

adequados, o que comprova a utilização desta para o estudo em questão. 

 Sendo que, o Qui-quadrado (χ²) é usado para quantificar as diferenças 

observadas entre as matrizes de covariância, o DF que são graus de liberdade que 

“representam a quantia de informação matemática disponível para estimar 

parâmetros do modelo” (HAIR et al, 2009, p. 568). Outros valores extraídos foram os 

índices de ajustes, como: o NFI (Índice de Ajuste Normado), o TLI (Índice de Tucker 

Lewis), o CFI (Índice de Ajuste Comparativo) e o RMSEA (Raiz do Erro Quadrático 

Médio de Aproximação) que é o índice de ajuste absoluto (HAIR et al, 2009, p. 569- 

570). 

Conforme dito anteriormente, seguiu-se a utilização da Escala de Autoestima 

de Rosenberg para diversos alvos de estudo, como adolescentes, idosos e 

gestantes. 

A fim de aprimorar o uso da escala de autoestima a adolescentes, Avanci et al 

(2007) destinaram os formulários a alunos de 11 a 19 anos, de escolas públicas da 

rede municipal e estadual da cidade de São Gonçalo-RJ e constataram que a escala 

estava apta e era pertinente ao segmento de estudo, pois apresentou um percentual 

de variância explicada total de 46,03%. 

Com o intuito em validar a escala de autoestima neste mesmo público, 

Romano, Negreiros e Martins (2007) aplicaram os questionários à frequentadores do 

ensino fundamental e médio, com idades entre 12 e 17 anos, durante o período das 

aulas escolares e comprovaram a existência de dois fatores que medem 

verdadeiramente o construto em questão. 

Para os idosos, Meurer et al (2012) distribuíram os questionários àqueles que 

eram praticantes de atividades físicas, com idades superiores a 60 anos e residentes 

na cidade de Florianópolis-SC. Em vista disso, explicaram 51% da variância total 

acumulada. 

No sentido de avaliar a autoestima em gestantes, Maçola, Vale e Carmona 

(2010), utilizaram um estudo observacional em gestantes atendidas em um hospital-

escola do interior de São Paulo, com idades entre 20 a mais de 40 anos. Para isso, 

cruzaram com variáveis relativas à gestação, condições de saúde, relacionamento, 

entre outras. Dias et al (2008) também corroboraram aos estudos acerca da 

autoestima em gestantes e obtiveram resultados satisfatórios entre os níveis de 

autoestima avaliados. 
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Assim como o presente estudo, Souza e Ferreira (2005) utilizaram-se da 

Escala de Rosenberg para avaliar o nível de autoestima pessoal à mães e não-

mães. No estudo, as mães apresentaram níveis de autoestima significativamente 

maiores do que as não mães. Mas neste, avaliaram somente o ser mãe ou não ser 

mãe, sem o cruzamento de outros dados demográficos, psicográficos e 

comportamentais. 

Os estudos descritos acima que empregaram a escala replicada para este 

estudo utilizou-se de técnicas da pesquisa descritiva, com o uso de questionários 

distribuídos ao meio em que convivem os públicos. Mesma técnica utilizada para o 

estudo em questão.  

Desta maneira, com os resultados obtidos, para o presente estudo e para os 

públicos-alvo a serem investigados, mostra-se consistente a utilização desta escala 

para averiguar o nível de autoestima de mães e não mães. Assim como, identificar 

os níveis para outros segmentos e variáveis a serem encontrados. 

A partir disso, avaliou-se a autoestima das mulheres com filhos e sem filhos e, 

chegou aos escores 32,9 e 34,2, respectivamente. Sendo assim, as mulheres que 

não têm filho (s) possuem uma autoestima um pouco mais alta do que a das mães, 

resultado contrário ao estudo de Souza e Ferreira (2005). 

Em relação a idade dessas mulheres, a faixa de 24 a 35 anos apresentou um 

escore de 33,9, sendo uma sutil diferença em relação a faixa de 18 a 23 anos, que 

foi de 33,2. Também foi identificado, que o índice da autoestima nas mulheres que 

trabalham é mais elevado, 34,1 contra 32,5 de quem não trabalha. 

4.3 SIMILARIDADES E DIFERENÇAS NO COMPORTAMENTO DE COMPRA 

Para definir os segmentos e diferenciar ou assemelhar o comportamento de 

compra dos respondentes, utilizou-se a análise de conglomerados (clusters). Esta 

técnica analítica serve para classificar a amostra em grupos, com base nas 

semelhanças que eles possuem entre si (HAIR et al, 2009, p. 35). A técnica foi 

utilizada com o objetivo de identificar esses grupos.  

 Obtiveram-se os resultados através da análise de agrupamento hierárquico, 

que caracteriza-se por possuir uma estrutura em forma de árvore de modo a 

estabelecer uma hierarquia (MALHOTRA, 2001, p. 530). Juntamente, a utilização do 

Método de Ward, que procura criar agrupamentos com tamanhos aproximadamente 
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iguais (HAIR et al, 2009, p. 429) e com intervalo de distância euclidiana quadrada, 

medida utilizada para averiguar a similaridade através da distância dos pares de 

objetos (MALHOTRA, 2001, p. 529). 

 Com base no dendrograma (FIGURA 5) abaixo, pode-se identificar a 

existência de três segmentos distintos: 

 

Figura 5 - Dendrograma 

 
Fonte: Autores, 2015 

  
Com o propósito de identificar se há diferença entre as médias dos itens, 

utilizou-se o método de comparação de médias ANOVA a um fator, que utiliza uma 

variável ou um fator único (MALHOTRA, 2001, p. 431), juntamente ao teste de Post 

Hoc de Tukey. Valores estes, que serão apresentados na tabela 7. 
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Tabela 7 - Resultados da ANOVA para os grupos 

ITENS 

MÉDIA  ANOVA 
Teste de      

Tukey 

Processo de Compra F Sig 
Diferença 

sig. 

      Cluster Cluster Cluster 
 1 2 3 

Compro coisas para mim, sem 
realmente estar precisando 

1,21 2,25 3,69 87,958 ,000 a.b.c 

Sempre que vou ao shopping 
compro algo para mim 

1,37 1,87 3,51 91,69 ,000 a.b.c 

Sou muito consumista quando se 
trata de comprar coisas para mim 

1,28 2,1 3,99 143,745 ,000 a.b.c 

Sempre que preciso de alguma coisa 
para mim, eu compro 

1,85 3,03 4,24 94,254 ,000 a.b.c 

Sou uma mulher vaidosa 3,39 3,71 4,44 20,693 ,000 b.c 

Gosto muito de cuidar do meu visual 3,45 3,96 4,49 20,653 ,000 a.b.c 
Me preocupo em cuidar mais do meu 
corpo ultimamente 

3,03 3,26 4,1 18,633 ,000 b.c 

Sinto que meus gostos pessoais 
mudaram ultimamente 

4,45 3,66 3,45 16,581 ,000 a.b 

Atualmente, nenhuma roupa me cai 
bem 

3,77 2,69 2,4 21,746 ,000 a.b 

Ultimamente, me sinto menos 
vaidosa 

3,97 3,05 2,26 30,262 ,000 a.b.c 

Atualmente, minhas necessidades 
pessoais estão em segundo plano 

4,28 3,5 2,51 41,196 ,000 a.b.c 

Faço compras somente para 
ocasiões especiais 

3,87 3,01 2,33 31,515 ,000 a.b.c 

Pesquiso muito antes de tomar a 
decisão de compra 

4,49 3,59 3,19 23,584 ,000 a.b 

Atualmente, prefiro comprar produtos 
em promoção 

4,73 4,13 3,73 24,026 ,000 a.b.c 

Gasto o mínimo possível comigo 4,45 3,31 1,99 97,765 ,000 a.b.c 
Encontros com amigos são 
frequentes 

1,52 3,12 3,71 57,223 ,000 a.b.c 

Saio praticamente todo final de 
semana 

1,51 2,81 3,58 53,166 ,000 a.b.c 

Costumo viajar sempre que posso 1,44 2,92 3,78 59,899 ,000 a.b.c 
Gosto muito de fazer compras para 
mim 

3,24 4,21 4,79 56,036 ,000 a.b.c 

Tenho vontade de me vestir com 
roupas que me deixem mais sexy e 
atraente 

2,9 2,88 3,62 8,417 ,000 b.c 

Gosto de me sentir uma mulher linda 
e atraente 

3,8 4,03 4,53 10,953 ,000 b.c 

Gosto de roupas que valorizem o 
meu corpo 

3,79 3,81 4,31 5,487 ,005 c 

O preço não é fator decisivo para a 
escolha 

2,21 2,63 3,23 10,557 ,000 b.c 

Se eu gosto de algo, eu compro, 
independente de preço 

1,3 2,21 3,5 67,822 ,000 a.b.c 

BASE 71 180 78 
   

 
21,6% 54,7% 23,7% 

   
Nota: a= dif. sig. entre os grupos 1 e 2 | b= dif. sig. entre os grupos 1 e 3 | c= dif. sig. entre os grupos 
2 e 3 | sig. < 0,05 
Fonte: Autores, 2015 
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Analisados os valores médios de cada item, pode-se constatar a existência de 

dois grupos notoriamente divergentes. Um dos grupos mostra-se com uma intensa 

preocupação na redução de seus gastos, as econômicas. Já o outro grupo possui 

características de mulheres muito vaidosas e consumistas. Entre esses dois grupos, 

foi identificado um cluster que são as mulheres bem resolvidas e que cuidam de 

seus visuais, mas com um maior controle de seus gastos. 

 Com o intuito de evidenciar as características de comportamento dos grupos 

formados, fez-se crosstabs (tabela de referência cruzada) com as variáveis 

demográficas e comportamentais, assim como, o teste Qui-quadrado (χ²), utilizado 

para identificar diferenças estatísticas no processo de compras entre os grupos. 

Depois de identificadas as características, utilizaram-se personagens da 

televisão brasileira para nomeá-los. Para cada um, escolheu-se uma personagem 

feminina que melhor descreve seu comportamento de consumo.  

 

- Cluster 1 - Dona Nenê (A Grande Família): 

 
Caracteriza 21,6% da amostra - são mulheres que possuem predominância 

no fator desânimo, pois demonstram-se menos preocupadas em cuidar do seu 

visual, sentem-se menos vaidosas e não priorizam as suas necessidades pessoais. 

Elas são mais econômicas e, em vista disso, dão preferência em comprar produtos 

em promoção. Também, pesquisam muito antes de comprar e quando compram, 

gastam o mínimo possível no que diz respeito a atender as suas necessidades 

pessoais básicas.  

Figura 6 - Dona Nenê 

 
Fonte: F5, 2011. 
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Dona Nenê na série “A grande família”, é a típica mãe da classe média que 

deixa a vaidade de lado para priorizar a família e os filhos, atributos em comum ao 

cluster.  

 

- Cluster 3 - Megan (Novela da Globo: Geração Brasil):  

 

É composto por 23,7% da amostra - as mulheres deste grupo são muito 

vaidosas, gostam mais de cuidar do seu visual e de se sentirem lindas e atraentes. 

Optam por roupas que valorizem seu corpo e procuram atividades de lazer, 

proporcionando momentos de prazer e bem-estar. São menos sensíveis ao preço e 

mais consumistas. 

Figura 7 - Megan 

 
Fonte: Blog Fora do Comum, 2014. 

 

A personagem desta novela demonstra as características de consumo e 

personalidade deste cluster, devido a isso, escolheu-se este nome para identificá-lo.  

 

- Cluster 2 - Helena (Novelas de Manoel Carlos): 

 

Formado por 54,7% da amostra - estas são mulheres que valorizam o cuidado 

pessoal, buscam momentos divertidos e prazerosos, mas procuram equilibrar seus 

desejos com as suas necessidades pessoais. É o grupo que está entre os extremos: 
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economia x satisfação do ego. Em consequência disto, evidenciam-se nem tão 

econômicas e nem tão consumistas. 

 
Figura 8 - Helena 

 
Fonte: Rede Globo, 2014. 

 

As personagens Helenas do autor Manoel Carlos, sempre foram 

caracterizadas como mulheres fortes, batalhadoras, que lutam pelo bem-estar das 

suas famílias, mas não deixam de dar atenção aos seus desejos pessoais. Às vezes 

com comportamentos de supermães ou às vezes com uma conduta mais egoísta, 

essas personagens representam bem o estilo e comportamento deste cluster. 

Depois de identificados os clusters, os próximos tópicos abordarão as 

características de cada um, tal como, o processo e decisão de compra e 

mensuração do nível de autoestima.  

4.3.1  Dona Nenê - A Mãezona Econômica 

 Este cluster é composto, em sua maioria, por mulheres que têm filhos 

pequenos (90,1%), trabalham (53,5%) e têm companheiro (83,1%). Possuem ensino 

médio completo (33,8%), pertencem à classe C, moram com os filhos ou 

companheiros e estão compreendidas na faixa etária de 24 a 35 anos (53,5%). 

Na tabela 8, é caracterizado o processo de compra deste cluster, em que cita-

se a frequência, a ocasião, o que leva consideração no momento da compra e 

quanto costuma gastar em cada item. 
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Tabela 8 - Frequência e comportamento de compra do Cluster 1 
                  
      • Frequência de compra: semestral (42,3%) 

• Gostam de comprar para utilizar em eventos (31,3%) 
• Quanto gastam: R$50,00 a R$149,00 
• O que levam em consideração: preço, qualidade e 

conforto. 

      

 ROUPAS     

      
               

    

      • Frequência de compra: semestral (46,5%) 
• Gostam de comprar para utilizar no dia a dia 

(43,3%) 
• Quanto gastam: R$50,00 a R$149,00 
• O que levam em consideração: preço, conforto e 

qualidade. 

      
CALÇADOS 

  
 

    

      
        

 
      

                  

      • 83,1% compram 
• Frequência de compra: mensal (35,6%) 
• Gostam de comprar para utilizar no dia a dia 

(91,5%) 
• Gastam menos de R$20,00 a R$99,00 
• Levam em consideração a qualidade, preço e 

fragrância. 
• O que compram: desodorante, xampu, 

condicionador, sabonete corporal, hidratante 
corporal. 

 

  
 

  

  

      

 COSMÉTICOS     

      

      

      
                  

    

      • 53,5%compram 
• Frequência de compra: semestral (42,1%) 
• Gostam de comprar para utilizar no dia a dia 

(91,5%) 
• Gastam menos de R$20,00 a R$99,00 
• Levam em consideração o preço, material e a 

qualidade. 
• O que compram: óculos de grau, acessórios de 

cabelo, chapéu e bijuterias. 

      
 

 ACESSÓRIOS 
 

  

  

      

      

      
                  

    
      

• 42,3% utilizam os serviços 
• Frequência: bimestral (43,3%) 
• Quanto gastam: Menos de R$20,00 a R$99,00 
• Tipos de serviços utilizados: tintura e mechas, 

sobrancelha, manicure e corte de cabelo. 

      

 ESTÉTICA E      
 BELEZA     

      
                  

 

  
 

  

  
• Gostam de ir ao shopping, visitar parentes e 

amigos, ir a restaurantes. 
• Gastam em torno de R$21,00 a R$99,00  LAZER     

      
                  

Fonte: Autores, 2015. 



 
 

64

No que se refere ao consumo pessoal, elas não abrem mão de itens de 

higiene e beleza, roupas e calçados. A forma de pagamento mais utilizada neste 

grupo é opção à vista, no dinheiro. 

Suas compras pessoais são feitas, preferencialmente, em lojas de ruas e 

revendedor por catálogo. As que compram pela internet, adquirem produtos 

eletrônicos e calçados e, levam em consideração o preço, a reputação do site e a 

praticidade da compra online. 

 Quando vão as compras, preferem ir acompanhadas pelo filho ou pelo 

companheiro. A responsabilidade de comprar produtos para casa e família é delas. 

A maioria não investe em formação pessoal, das que investem são em cursos de 

graduação e profissionalizantes. 

 Por conseguinte, essas mulheres consideram muito importante a opinião de 

seu companheiro ao comprarem algo para elas e, querem ser vistas por eles, como 

mães dedicadas. O nível de autoestima identificado para este grupo é considerado 

um valor médio, pois apresentou o escore 31 (mínimo: 10; máximo: 40). 

4.3.2  Helena - A Bem Resolvida 

 É formado por mulheres que possuem filhos pequenos e as que não possuem 

filhos, divididas igualmente entre o cluster. Elas trabalham (71,7%) e têm 

companheiro (54,4%).  

Encontram-se nas classes B e C, moram com os pais, filhos ou companheiro, 

possuem superior incompleto (40,6%) e contidas na faixa etária de 18 a 23 anos 

(51,7%). 

A caracterização do processo de compra delas é mostrada na tabela 9. No 

qual, consta-se a frequência, ocasião, o que leva em consideração e quanto gasta 

na compra de cada categoria de produto. 

 
Tabela 9 - Frequência e comportamento de compra do Cluster 2 

                  
      

• Frequência de compra: bimestral (39,4%) 
• Gostam de comprar para utilizar no dia a dia 

(40,3%) 
• Quanto gastam: R$50,00 a R$149,00 
• O que levam em consideração: preço, qualidade e 

conforto. 

      

      

 ROUPAS     
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      • Frequência de compra: semestral (46,1%) 
• Gostam de comprar para utilizar no dia a dia 

(47,5%) 
• Quanto gastam: R$50,00 a R$149,00 
• O que levam em consideração: preço, conforto e 

qualidade. 

CALÇADOS 
     

    

      
                  
                  

      • 93,3% compram 
• Frequência de compra: mensal (38,7%) 
• Gostam de comprar para utilizar no dia a dia 

(95,2%) 
• Gastam de R$21,00 a R$99,00 
• Levam em consideração a qualidade, preço e a 

fragrância. 
• O que compram: desodorante, xampu, 

condicionador, sabonete corporal, maquiagem, 
perfume. 

 

  
 

  

  

 COSMÉTICOS     

      

      

      

      
                  

    

      • 78,9% compram 
• Frequência de compra: semestral (36,6%) 
• Gostam de comprar para utilizar no dia a dia 

(64,8%) 
• Gastam de R$21,00 a R$49,00 
• Levam em consideração preço, qualidade e 

material 
• O que compram: bijuterias, bolsas, acessórios 

para o cabelo, cachecol/lenço. 

      
 

 ACESSÓRIOS 
 

    

      

      
                  

    

    • 67,2% utilizam os serviços 
• Frequência: mensal (34,4%) 
• Quanto gastam: De R$21,00 a R$99,00 
• Tipos de serviços utilizados: sobrancelha, 

manicure, tintura/mechas e corte de cabelo 

 ESTÉTICA E     

 BELEZA     

      
                  

    
 

LAZER     
• Gostam de visitar parentes e amigos, ir ao 

shopping, viajar, ir a barzinhos e cinema. 
• Gastam de R$100,00 a R$199,00       

                  
Fonte: Autores, 2015. 

 

Elas não abrem mão de itens de higiene e beleza, roupas e calçados, no que 

se refere ao consumo pessoal. A forma de pagamento adotada para realizarem suas 

compras, é opção débito. 

Preferem realizar suas compras em lojas de ruas e shoppings. Das que 

compram pela internet, adquirem roupas, cosméticos, acessórios e livros. 

Consideram o preço, a reputação do site e a praticidade os fatores determinantes 

para a compra. 



 
 

66

 Quando vão as compras, não gostam de ir sozinhas e elegem o companheiro 

ou o filho como seus acompanhantes. A compra de produtos para casa e família é 

realizada por elas ou pelos pais. Investem em formação pessoal, como cursos de 

graduação e idiomas. 

 Elas consideram de extrema importância a opinião de seu companheiro, 

quando compram algo para elas. Desejam ser vistas por eles como esposas 

dedicadas. O nível de autoestima detectado para o este grupo é considerado 

mediano, pois apresentou o escore 34 (mínimo: 10; máximo: 40). 

4.3.3  Megan - A Vaidosa e Consumista 

 O cluster é constituído, em grande parte, por mulheres sem filhos (78,2%), 

trabalham (76,9%) e não têm companheiro (71,9%). Estão compreendidas na faixa 

etária de 18 a 23 anos (59%), possuem ensino superior incompleto (60,3%), 

pertencem às classes B e C e ainda moram com seus pais. 

O processo de compra deste cluster, como: frequência, ocasião, o que leva 

em consideração e quanto gasta, é demonstrado na tabela 10: 

 
Tabela 10 - Frequência e comportamento de compra do Cluster 3 

                  
      

• Frequência de compra: mensal (39,7%) 
• Gostam de comprar para utilizar no dia a dia 

(44,9%) 
• Quanto gastam: De R$150,00 a mais de R$300,00 
• O que levam em consideração: preço, qualidade e 

conforto. 

      

 ROUPAS     

      

      
      
                  
    

      
• Frequência de compra: bimestral (43,6%) 
• Gostam de comprar para utilizar no dia a dia 

(53,8%) 
• Quanto gastam: R$50,00 a R$149,00 
• O que levam em consideração: preço, conforto e 

qualidade. 

      
CALÇADOS 

  
 

    

      
      
                  
    

      • 100% compram 
• Frequência de compra: quinzenal (35,9%) 
• Gostam de comprar para utilizar no dia a dia 

(93,6%) 
• Gastam de R$50,00 a R$149,00 
• Levam em consideração qualidade, fragrância e 

o preço. 

 

  
 

    

      

COSMÉTICOS      
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      • O que compram: xampu, condicionador, 
maquiagem, perfume, hidratante corporal       

                  
    

      • 91%compram 
• Frequência de compra: mensal (25,4%) 
• Gostam de comprar para utilizar no dia a dia 

(76,1%) 
• Gastam menos de R$21,00 a R$99,00 
• Levam em consideração o preço, material e a 

qualidade. 
• O que compram: bijuterias, bolsas, acessórios 

para o cabelo, cachecol/lenço, relógio e óculos 
de sol. 

      
 

ACESSÓRIOS  
 

    

      

      

      

      
                  

    

      • 94,9% utilizam os serviços 
• Frequência: mensal (29,7%) 
• Quanto gastam: De R$100,00 a R$199,00 
• Tipos de serviços utilizados: sobrancelha, 

manicure, depilação, corte de cabelo e hidratação 
capilar. 

ESTÉTICA E     

 BELEZA     

      

      
                  

 

  
 

  

  
• Gostam de ir ao shopping, visitar parentes e 

amigos, ir a restaurantes e viajar. 
• Gastam em torno de R$100,00 a R$199,00  LAZER     

      
                  

Fonte: Autores, 2015.  

 
Quando fazem suas compras pessoais, dão preferência aos shoppings e lojas 

de ruas. As que optam pela compra na internet, compram acessórios, cosméticos e 

calçados. Os fatores considerados de grande relevância para a compra neste meio 

online são: o preço, a reputação do site e a comodidade. 

Em relação ao consumo pessoal, não abrem mão de itens de higiene e 

beleza, roupas e calçados. Utilizam a opção débito de seus cartões, como a principal 

forma de pagamento. 

 Ao ir às compras, apreciam a companhia de seus companheiros, pais ou 

amigos. São os pais, os responsáveis pela compra de produtos para casa e família. 

Maior parte investe em formação pessoal, como em cursos de graduação e de 

idiomas. 

Das que são casadas, valorizam muito a opinião de seu companheiro ao 

comprar algo para elas. Anseiam ser vistas por eles como mulheres atraentes. Em 

seguida, avaliou-se o grau de autoestima, que resultou no escore 35 (mínimo: 10; 

máximo: 40), considerado um nível moderado. 
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4.3.4 Distinção dos Segmentos 

No teste de qui-quadrado (χ²), utilizado para identificar diferenças estatísticas 

no processo de compras, foram encontradas diferenças significativas na frequência 

de compras entre os grupos, sendo p<0,05. Para roupas, o cluster Dona Nenê 

compra com uma menor frequência do que os outros dois grupos. Já para os 

calçados e cosméticos, o Cluster Megan compra com mais frequência e, quanto aos 

acessórios, não demonstrou diferença na frequência de compra para os três grupos. 

Em relação ao quanto gastam, o único item que não obteve diferença foi 

“calçados”, com o valor de p=0,343. Nos itens roupas, acessórios e cosméticos, o 

cluster Megan gasta mais do que os demais grupos para a compra de um 

determinado produto. Isso ocorre também em quanto gastam na opção escolhida 

para o lazer e com a utilização de serviços de estética e beleza. 

Dos itens mais citados como levados em consideração na hora da compra, o 

item preço, em roupas e calçados, apresentou diferença estatística. O cluster Dona 

Nenê demonstrou ser mais sensível ao preço do que os outros dois grupos. Os 

demais itens não demonstraram possuir diferença significativa, assim como a 

ocasião, nos quais os valores encontrados foram acima de 0,05. 

Portanto, percebe-se que o cluster Dona Nenê gasta menos na compra de 

produtos pessoais, compram com menos frequência e preferem produtos mais 

baratos e para uso em ocasiões especiais, como eventos, caracterizando realmente 

a vertende economista deste grupo. O cluster Helena consegue equilibrar o quanto 

gastam com a frequência de compra dos itens, compram produtos tanto para uso 

diário quanto para ocasiões especiais.  Já o cluster Megan, gasta mais com produtos 

para consumo pessoal, sendo àqueles de uso diário, compram com mais frequência 

e não sentem-se tão sensíveis ao preço, produtos de boa qualidade e de marcas 

tradicionais chamam a atenção deste grupo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo principal deste Trabalho de Conclusão de Curso era identificar se 

haviam diferenças no processo de compras pessoais de mulheres com filhos e 

mulheres sem filhos. E como objetivo específico, a diferença na autoestima dessas 

mulheres. 

        Portanto, através das entrevistas realizadas e dos resultados da pesquisa 

quantitativa, foi possível encontrar algumas diferenças em relação aos hábitos e o 

comportamento de compra de mães e não mães. 

Já na caracterização dos dois grupos, constatou-se que as mulheres sem 

filhos estão mais presentes no mercado de trabalho, têm uma maior preocupação 

em investir na sua formação pessoal que as mães e, a maioria são solteiras. Por não 

possuírem a responsabilidade de cuidar de um filho e de uma família, essas 

mulheres possuem necessidades e desejos diferentes das mulheres que têm filhos. 

No processo de tomada de decisão são influenciadas, principalmente, por fatores 

internos, por isso mostram-se mais consumistas. 

  Como a maioria trabalha, possui maior renda, isso contribui para um maior 

gasto em produtos para si e, assim também, permitem-se comprar mais produtos de 

marca tradicionais e renomados. São iniciadoras do processo de compra e, próprias 

usuárias dos produtos escolhidos e comprados conforme suas necessidades e 

desejos. 

As mulheres deste grupo também são mais vaidosas, se preocupam em 

cuidar do corpo e de seu visual. Por investirem mais em lazer, como ir a baladas, 

barzinhos e viajar, estão sempre em evidência. Por isso também, a necessidade de 

estarem sempre lindas e atraentes.  

Essas mulheres têm um grande poder de compra, como citaram Johnson e 

Learned (2012). Como já apontado por Lima (2010), as mulheres são as maiores 

consumidoras no mercado e isso nota-se também, nos resultados deste estudo. 

As mães têm como principal influência no processo de decisão de compra, os 

fatores externos e, como foco central, o filho e as necessidades dele. Sendo assim, 

muitas não conseguem continuar investindo em sua formação pessoal, além de, 

uma parcela delas, sentirem a necessidade de deixar os seus empregos para cuidar 

do filho, como constatado nas pesquisas realizadas. Com a chegada da criança e, 
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em muitos casos, o abandono do trabalho, a renda delas diminui. Além de seus 

gastos pessoais, elas precisam também atender as necessidades de seus filhos. 

Diante disso, as mães acabam detendo 3 dos 5 papéis de compra: 

iniciadoras, quando reconhecem as necessidades do filho; decisoras, quando 

escolhem o melhor produto para atender a necessidade do filho; e compradoras, 

quando vão de fato efetuar a compra. Com essa lógica, são os filhos que 

desempenham o papel de usuários dos produtos comprados pelas mães. 

Portanto, foi identificado que este segundo grupo prefere atender 

primeiramente as necessidades de seus filhos, deixando de comprar muitas coisas 

para elas como faziam antes, já que sua renda também não é mais a mesma. 

Devido a um menor gasto com cuidados pessoais, acabam deixando um pouco da 

vaidade de lado. 

Foi observado que as mães utilizam menos salto alto, reconhecendo a 

necessidade que precisam carregar os filhos pequenos no colo e após avaliadas as 

alternativas de compra, percebem que sapatos mais baixos, como sapatilhas, são 

mais confortáveis. O que mostra que até em suas compras pessoais, a preferência é 

atender as necessidades da criança. Assim também foi constato no lazer, as mães 

saem menos e, quando saem, dão preferência em lugares que sejam mais 

tranquilos e confortáveis aos seus filhos, em que visitar os familiares é o mais 

comum.  

É possível notar que, como relata Pradeep (2012), as mães já não buscam 

mais seus interesses pessoais, já que o foco agora é o filho e praticamente tudo gira 

em torno dele. As mães estudadas relatam as mudanças que a chegada de uma 

criança pode causar no lazer da família, por exemplo. Assim como Ciaffone (2003 

apud LOPES, 2005), que afirmou em seu estudo que a maternidade altera hábitos 

do universo adulto, como ir a um restaurante. 

Quando mensuradas a autoestima entre mães e não mães, pode-se identificar 

que as mulheres sem filhos possuem uma autoestima um pouco mais elevada que 

as com filhos. O que demonstra um resultado contrário ao estudo de Souza e 

Ferreira (2005), que relata que a autoestima das mães é maior, devido a 

autorrealização em se tornar mãe e com isso, se sentirem mulheres mais completas.  

O estudo de Souza e Ferreira (2005), utilizou-se uma amostra de mulheres de 

30 a 60 anos, sendo divergente ao presente estudo, que utilizou uma amostra de 

mulheres de 18 a 35 anos. Isso pode ser o fator que corrobou para a diferença no 
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resultado de autoestima das mulheres com e sem filhos, já que o estudo de Souza e 

Ferreira (2005) obteve uma amostra de mulheres mais maduras e em idade de ter 

filhos.  

A autoestima das mulheres que trabalham também mostrou-se maior, assim 

como, a das mulheres na faixa de idade entre 24 a 35 anos. Desta maneira, a 

maternidade pode não ser o único fator a contribuir com uma autoestima maior ou 

menor.  

Quando não trabalham, as mulheres precisam controlar melhor seus gastos, 

não podendo atender plenamente seus desejos e necessidades. Nas quais, também 

não conseguem suprir todas as necessidades de seus filhos, o que pode ser 

apontado como motivo na queda da autoestima. 

No momento em que foi avaliada a questão da idade, percebe-se que 

mulheres pertencentes à faixa de 24 a 35 anos, muitas vezes estão com uma 

carreira mais consolidada, cargos melhores, com uma vida pessoal mais resolvida e 

com mais conquistas do que as mais jovens. Nos quais, podem contribuir para 

elevar a autoestima. 

Com isso, pode-se deduzir que a maternidade pode não ser o fator mais 

importante a afetar a autoestima, mas sim, a falta de um emprego e de uma vida 

mais resolvida que é conquistada em uma idade mais elevada. 

O presente estudo favorece estudos futuros em relação à comparação da 

autoestima entre mães e não mães. Visto que, quando se trata da compra de algo 

para si, as mulheres que não possuem filhos consomem mais, o que contribui a um 

aumento do prazer, satisfação e bem-estar pessoal e, fazem uma avaliação positiva 

de si mesmo. 

As mães estão mais suscetíveis às pressões, devido a uma maior 

preocupação e foco em seus filhos, sentem-se intimidadas a se tornarem boas mães 

a eles. Além disso, das que são casadas ou estão em uma união estável, há uma 

pressão interna em que sejam boas companheiras aos seus cônjuges.  O que faz 

com que exista uma aceitação destas mães de como elas devem ser vistas e, como 

querem ser vistas pelos outros e podem não se sentirem bem com relação a si 

mesmas. Havendo assim, uma diminuição na autoestima destas mulheres. 

Além de identificar que a maternidade não é o principal fator a afetar a 

autoestima, é possível verificar que ela também não é a única responsável nas 

mudanças no comportamento de compra das mulheres. A idade, a classe 
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econômica e principalmente se estão inseridas ou não no mercado de trabalho são 

fatores que impactam de forma relevante o comportamento destas mulheres. 

Em suma, pode-se averiguar que não há diferença significativa no processo 

de compras pessoais de mulheres com e sem filhos. Mas sim, a existência de outros 

fatores que podem contribuir substancialmente em seus comportamentos de 

compra.  

Na análise dos conglomerados identificou-se 3 grupos. Um deles se mostrou 

bastante afetado pela questão da maternidade. O cluster Dona Nenê contém as 

mulheres menos vaidosas, menos consumistas e com uma autoestima menor. São 

as mães, em que a maternidade impactou significativamente, fazendo que uma 

parcela delas deixasse os empregos. 

A combinação maternidade e não trabalhar, fez com que essas mulheres 

focassem, preferencialmente, nas necessidades de seus filhos e da sua família. Isso 

faz com que deixem em segundo plano suas compras e cuidados pessoais. A falta 

de dinheiro mais a ausência em atender as suas necessidades e desejos, podem ser 

apontados como fatores que fizeram a autoestima deste grupo ser mais baixa. 

Em contrapartida, o cluster Megan mostrou-se muito divergente do primeiro 

grupo acima citado. Essas mulheres, em sua maioria, trabalham, não têm filhos e 

são solteiras. O que resulta em um comportamento de compra muito consumista e 

vaidoso, em que atender seus desejos é prioridade. Saem com frequência e 

investem na carreira. Esse grupo possui a autoestima mais alta, devido aos 

aspectos apresentados.  

Entre os extremos dos outros dois grupos identificados, o cluster Helena, 

possui mães e não mães divididas igualmente. A maioria trabalha e têm 

companheiro. São mães que não foram afetadas significativamente pela 

maternidade, no que se refere às compras pessoais. Já as mulheres que não 

possuem filhos, não se deixam levar tanto pelos seus desejos como o cluster 

Megan. Ambas as mulheres deste grupo, com filhos ou sem, possuem similaridades 

com os outros dois grupos, mas não chegam ao extremo como eles. Os hábitos e 

comportamentos de compra delas são bem equilibrados, assim como, os níveis de 

autoestima. 

Pode-se identificar 3 segmentos de consumidoras nesta pesquisa, as 

mãezonas econômicas ou Dona Nenê, com uma grande preocupação em poupar 

gastos, dão preferência para comprar produtos em promoção e atender as 
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necessidades de seus filhos. As consumistas e vaidosas ou Megan, gostam de 

atender seus desejos através de compras de produtos para si, com o cuidado do seu 

visual e gasto em lazer. E por último, as resolvidas, como as Helenas de Manoel 

Carlos, são mais equilibradas e procuram gastar mais conscientemente. 

Deste modo, pode-se dizer que o presente estudo contribui de forma 

significativa para o mercado, já que levanta questões que podem afetar de forma 

relevante o comportamento de compra das mulheres. O que colabora com outros 

estudos que apontam a necessidade do mercado em atender de maneira adequada 

essas exigentes consumidoras (LIMA, 2010) e fazendo muitas empresas se 

esforçarem mais na busca por conquistar as mulheres (JOHNSON; LEARNED, 

2012, p. 17). 

Sendo assim, uma maior atenção a essas questões é indicada, para que se 

atenda da melhor maneira possível às necessidades específicas de cada segmento 

de consumidoras, levando em consideração as diferenças e similaridades entre elas. 

5.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Dentro das limitações encontradas neste estudo, é possível identificar a 

dificuldade em distribuir os questionários para as mães, principalmente na faixa 

estabelecida com filhos de menos de 4 anos. Sendo necessário, muitas vezes entrar 

em contato com administradores de páginas sobre maternidade no Facebook, para 

divulgação da pesquisa. E mesmo assim, recebendo muitas negativas. 

Com o intuito de atrair mais respondentes, foi colocado um prêmio a ser 

sorteado entre quem respondeu a pesquisa até o fim. Apesar de contribuir para 

aumentar o número de respondentes, também pode ser apontado como uma 

limitação, já que muitas podem ter respondido a pesquisa sem muita dedicação, 

atenção ou veracidade nos relatos. 

Mesmo com a exclusão dos questionários que tiveram menor tempo de 

resposta, não se pode garantir a veracidade das respostas entre os demais 

respondentes. Já que podem ter respondido visando apenas o prêmio. 

        Pode-se destacar também, que a amostra analisada não representa a nossa 

população, já que possui respondentes de outras cidades fora de Curitiba e região. 

E, devido ao seu tamanho inferior, também não representa a população brasileira. 
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        Outra limitação encontrada, é que um estudo com ênfase na pesquisa 

quantitativa, talvez não consiga realmente verificar com profundidade o 

comportamento e preferências de compra das mulheres com filhos e sem filhos. 

Já em relação à autoestima, a Escala de Autoestima de Rosenberg utilizada 

para este estudo, pode não ser o melhor método de avaliação, já que tende a puxar 

mais para o lado positivo. Como visto nos estudos de Avanci et al (2007), Romano, 

Negreiros e Martins (2007), Maçola, Vale e Carmona (2010), Dias et al (2008), 

Meurer et al (2012) e Souza e Ferreira (2005), que utilizaram desta mesma técnica. 

        No desenvolvimento da revisão literária, uma limitação encontrada foi a 

dificuldade em se conseguir informações sobre as mudanças que a maternidade 

causa na vida das mulheres. Não foram encontrados estudos e nem livros que 

abordassem com profundidade as mudanças que ocorrem no comportamento das 

mães e em sua vida social. Geralmente as informações encontradas retratavam 

mudanças físicas e dicas de como cuidar do bebê. 

        As referências acerca do autoconceito e autoestima eram vastas, mas devido 

à complexidade dos estudos encontrou-se certa dificuldade, em um primeiro 

momento, na compreensão das informações encontradas. 

5.2 SUGESTÕES E ESTUDOS FUTUROS 

 Como sugestões para estudos futuros, seria mais adequado dar ênfase em 

uma pesquisa qualitativa com entrevistas mais aprofundadas e usos de outras 

técnicas, como as projetivas. Para assim, melhor avaliar o comportamento e hábitos 

de consumo do público estudado. 

Para obter uma melhor compreensão de como a maternidade influencia o 

comportamento de compra das mulheres, é indicado um estudo que faça um 

comparativo entre o antes, o durante e depois da gravidez. 

        Também é recomendado o direcionamento da pesquisa a uma região 

específica. Para assim, avaliar a representação da amostra de uma população à 

generalização dos dados obtidos. 

        Outra questão a ser sugerida é a aplicação da escala de comportamento de 

compra, criada pelos autores deste estudo, para pesquisas futuras, já que os 

resultados obtidos contribuem de forma significativa para avaliar o comportamento 

de compra em mulheres. Como a escala tem afirmações tanto positivas quanto 
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negativas, não leva as respostas nem para um lado e nem para o outro, ajudando a 

obter veracidade nas informações coletadas. Além da escala poder ser adaptada 

para aplicação em estudos com homens. 

Para uma melhor avaliação da autoestima em estudos futuros recomenda-se 

a utilização de métodos mais intimistas, que não forcem o respondente a se 

autoavaliar de maneira positiva nas questões. Dando assim, maior liberdade para 

que ele responda com maior sinceridade. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA COM MÃES 

 

1. Nome 

2. Idade 

3. Escolaridade 

4. Estado Civil 

5. Tem filhos? Quantos?  

6. Idade do filho 

7. Com quem mora? 

8. Ocupação 

9. Seu (s) filho (s) fica (ficam) com alguém (parente ou babá) ou frequenta uma 

creche ou escolinha? 

10. De modo geral, o que mudou na sua vida após a maternidade? 

11. Em relação aos hábitos de consumo, o que notou que mudou após a 

maternidade? 

12. Após a maternidade seus desejos e necessidades pessoais mudaram? De 

que forma? 

13. Quem faz as compras em casa? (Supermercado) 

14. Você costuma comprar o que para você? (Cosméticos, roupas, calçados, 

acessórios) 

15. Como você compra roupas? Com que frequência? O que é fator decisivo na 

escolha? É fiel a marcas? 

16. E calçados, como compra? Com que frequência? O que é fator decisivo na 

escolha? É fiel a marcas? 

17. Como você compra acessórios? Com que frequência? O que é fator decisivo 

na escolha? É fiel a marcas? 

18. Como você compra cosméticos (maquiagem, perfumes, hidratantes)? Com 

que frequência? O que é fator decisivo na escolha? É fiel a marcas? 

19. Tem alguma marca de preferência? 

20. Vai às compras sozinha ou leva o filho junto? 

21. Quem faz as compras para seu filho? 

22. Tem algo que começou a comprar mais depois da maternidade? 

23. Tem algo que começou a comprar menos ou até deixou de comprar depois 

que teve filho? 
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24. Você costuma utilizar serviços de estética, ir a salão de beleza? Com que 

frequência? 

25. O que não abre mão no que se refere ao consumo pessoal? 

26. Você faz as suas compras pessoais onde? Shopping, lojas de rua, internet? 

27. Costuma comprar pela internet? Se sim: O que leva em consideração em 

compras pela internet? Depois da maternidade este meio de consumo 

aumentou ou diminuiu?  

28. Você investe em educação ou formação pessoal? O que leva em 

consideração? 

29. Como ficou o lazer da família após a chegada do filho? Saem com que 

frequência? Onde costumam ir?  

30. Quais fatores são importantes que o local tenha para que você possa ir com 

seu filho? 

31. Se você fosse descrever seu comportamento de compra antes e depois da 

maternidade, como você se descreveria? 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA COM MULHERES SEM FILHO 

 

1. Nome 

2. Idade 

3. Escolaridade 

4. Estado Civil 

5. Tem filhos? 

6. Com quem mora? 

7. Ocupação 

8. Quem faz as compras em casa? (Supermercado) 

9. Você costuma comprar o que para você? (Cosméticos, roupas, calçados, 

acessórios) 

10. Como você compra roupas? Com que frequência? O que é fator decisivo na 

escolha? É fiel a marcas? 

11. E calçados como compra? Com que frequência? O que é fator decisivo na 

escolha? É fiel a marcas? 

12. Como você compra acessórios? Com que frequência? O que é fator decisivo 

na escolha? É fiel a marcas? 

13. Como você compra cosméticos (maquiagem, perfumes, hidratantes)? Com 

que frequência? O que é fator decisivo na escolha? É fiel a marcas? 

14. Tem alguma marca de preferência 

15. Quando sai para fazer compras para si mesma, costuma ir sozinha ou 

acompanhada? (Se acompanhada, por quem?) 

16. Você costuma utilizar serviços de estética, ir a salão de beleza? Com que 

frequência? 

17. O que não abre mão no que se refere ao consumo pessoal? 

18. Você faz as suas compras pessoais onde? Shopping, lojas de rua, internet? 

19. Costuma comprar pela internet? Se sim, -> O que leva em consideração em 

compras pela internet?  

20. Você investe em educação ou formação pessoal? O que leva em 

consideração? 

21. Em matéria de lazer o que você costuma fazer? Vai a balada, barzinho, 

cinema, teatro? Com que frequência? 
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22. O que leva em consideração na escolha da balada ou barzinho que vai 

frequentar? 

23. Você costuma viajar? Para onde? Com quem? Com que frequência? 

24. Se você fosse descrever seu comportamento de compra, como se 

descreveria? Como é a (nome da pessoa)? 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO 

Q1 Gênero 

� Feminino  
� Masculino 

 
Q2 Sua Idade (Em números) _______ 

 

Q3 Escolaridade: 

� Ensino Fundamental Incompleto  
� Ensino Fundamental Completo  
� Ensino Médio Incompleto  
� Ensino Médio Completo  
� Superior Incompleto  
� Superior Completo  
� Pós-Graduação  

 
Q4 Estado Civil: 

� Solteira  
� Casada/ União Estável  
� Divorciada/ Separada  
� Viúva 

  
Q5 Ocupação: 

� Jovem Aprendiz  
� Estagiária Funcionária sem função de chefia  
� Funcionária com função de chefia  
� Profissional autônomo/liberal  
� Servidor Público  
� Empresária/ Sócia  
� Aposentada  
� Do Lar  
� Não trabalha  
 
Q6 Com quem mora? (Pode marcar mais de uma opção). 
� Companheiro (a)  
� Parentes  
� Pais  
� Amigos  
� Sozinha  
� Filho (s)  

 



 
 

88

Q7 Posses e Serviços: 
 Quantidade de Itens 

 0 01 02 03 04+  

Televisão em Cores �  �  �  �  �  

Rádio �  �  �  �  �  

Banheiro �  �  �  �  �  

Automóvel �  �  �  �  �  

Motocicleta  �  �  �  �  �  

Empregada Mensalista �  �  �  �  �  

DVD e/ou Bluray  �  �  �  �  �  

Geladeira �  �  �  �  �  

Máquina de Lavar  �  �  �  �  �  

Lava-Louças  �  �  �  �  �  

Secadora de roupa �  �  �  �  �  

Microcomputador (notebook, desktops 

desconsiderando smartphones e tablets) �  �  �  �  �  

Freezer (aparelho independente ou parte da 

geladeira duplex)  �  �  �  �  �  

 

Q8 Sua residência possui: 

   

Rua pavimentada � Sim � Não 

Água encanada � Sim � Não 

 

Q9 Grau de instrução do chefe da família. 

� Analfabeto/ Fundamental I Incompleto  
� Fundamental I Completo/ Fundamental II Incompleto  
� Fundamental II Completo/ Médio Incompleto  
� Médio Completo/ Superior Incompleto  
� Superior Completo  

 
Q10  Atualmente, com que frequência você compra roupas? 

� 1 vez por semana  
� 2 vezes ao mês  
� 1 vez ao mês  
� 1 vez a cada 2 meses  
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� 1 vez a cada 6 meses  
� 1 vez por ano  
� Não compra  

 
Q11 Para qual ocasião você mais gosta de comprar roupas? 

� Para utilizar no dia a dia fora do trabalho  
� Para utilizar no trabalho  
� Utilizar em eventos  
� Mudança de estação  
� Viagens  
� Para praticar esportes/exercícios físicos  

 
Q12 Atualmente o que leva em consideração para comprar as roupas para as 

ocasiões que mais gosta? Ordene os itens por grau de importância. Sendo 1 para o 

mais importante e 7 para o menos importante (Arraste os itens para cima ou para 

baixo). 

______ Preço  
______ Marca  
______ Qualidade  
______ Conforto  
______ Moda  
______ Estilo  
______ Recomendação  
 
Q13 Atualmente, com que frequência você compra calçados? 

� 1 vez por semana  
� 2 vezes ao mês  
� 1 vez ao mês  
� 1 vez a cada 2 meses  
� 1 vez a cada 6 meses  
� 1 vez por ano  
� Não compra  

 

Q14 Para qual ocasião você mais gosta de comprar calçados? 

� Para utilizar no dia a dia fora do trabalho  
� Para utilizar no trabalho  
� Utilizar em eventos  
� Mudança de estação  
� Viagens  
� Para praticar esportes/ exercícios físicos  
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Q15 Atualmente o que leva em consideração para comprar os calçados para as 

ocasiões que mais gosta? Ordene os itens por grau de importância. Sendo 1 para o 

mais importante e 7 para o menos importante (Arraste os itens para cima ou para 

baixo). 

______ Preço  
______ Marca  
______ Qualidade  
______ Conforto  
______ Moda  
______ Estilo  
______ Recomendação  
 
Q16 Você compra acessórios? 

� Sim  
� Não  

 
Q17 Atualmente, com que frequência você compra acessórios? 

� 1 vez por semana  
� 2 vezes ao mês  
� 1 vez ao mês  
� 1 vez a cada 2 meses  
� 1 vez a cada 6 meses  
� 1 vez por ano  

 
Q18 Que tipo de acessórios você costuma comprar? (Pode marcar mais de uma 

opção) 

� Bijuterias (brincos, pulseiras, colares, anéis, etc.)  
� Joias (brincos, pulseiras, colares, anéis, etc.)  
� Óculos de Sol  
� Óculos de Grau  
� Relógio  
� Bolsa  
� Carteira  
� Cintos  
� Chapéu  
� Acessórios para o cabelo  
� Cachecol/ Echarpe/ Lenço  
� Outros. Quais? ____________________ 

 
Q19 Para qual ocasião você mais gosta de comprar acessórios? 

� Para utilizar no dia a dia fora do trabalho  
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� Para utilizar no trabalho  
� Utilizar em eventos  
� Viagens  

 
Q20 Atualmente o que leva em consideração para comprar os acessórios para as 

ocasiões que mais gosta? Ordene os itens por grau de importância. Sendo 1 para o 

mais importante e 8 para o menos importante (Arraste os itens para cima ou para 

baixo). 

______ Preço 
______ Marca  
______ Qualidade  
______ Material  
______ Moda  
______ Beleza  
______ Design  
______ Recomendação  
 
Q21 Você compra cosméticos? 

� Sim  
� Não  

 
Q22 Atualmente, com que frequência você compra cosméticos? 

� 1 vez por semana  
� 2 vezes ao mês  
� 1 vez ao mês  
� 1 vez a cada 2 meses  
� 1 vez a cada 6 meses  
� 1 vez por ano  
 

Q23 Que tipos de cosméticos costuma comprar? (Pode marcar mais de uma opção) 

� Hidratante Corporal  
� Hidratante Facial  
� Perfumes  
� Maquiagem  
� Desodorante Sabonete Corporal  
� Sabonete Facial  
� Xampu  
� Condicionador  
� Hidratante para o cabelo  
� Protetor Solar  
� Bronzeador  



 
 

92

� Esfoliantes Corporais  
� Outros. Quais? ____________________ 
 

Q24 Para qual ocasião você mais gosta de comprar cosméticos? 

� Para utilizar no dia a dia  
� Para utilizar em eventos/ocasiões especiais  
� Para usar em viagens  
� Em momentos específicos - tratamento de saúde/beleza, exposição ao sol, etc.  
 

Q25 Atualmente o que leva em consideração para comprar os cosméticos para as 

ocasiões que mais gosta? Ordene os itens por grau de importância. Sendo 1 para o 

mais importante e 8 para o menos importante. (Arraste os itens para cima ou para 

baixo) 

______ Preço  
______ Marca  
______ Qualidade  
______ Fragrância  
______ Produto hipoalergênico (não causa alergias)  
______ Recomendação  
______ Composição do Produto 
______ Prescrição Médica 
 
Q26 Você costuma utilizar serviços de estética e beleza? (Salão de beleza e/ou 

clínica de estética) 

� Sim  
� Não  

 
Q27 Com que frequência você utiliza serviços de estética e beleza? 

� 1 vez por semana  
� 2 vezes ao mês  
� 1 vez ao mês  
� 1 vez a cada 2 meses  
� 1 vez a cada 6 meses  
� 1 vez ao ano  

 
Q28 Que serviços costuma utilizar? (Pode marcar mais de uma opção) 

� Corte de Cabelo  
� Tintura/ Mechas no cabelo  
� Hidratação Capilar 
� Hidratação Facial  
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� Limpeza de Pele  
� Sobrancelha  
� Hidratação Corporal  
� Massagens  
� Drenagem Linfática  
� Manicure/Pedicure  
� Depilação  
� Tratamento para Rejuvenescimento  
� Outros  ____________________ 

 
Q29 O que não abre mão no que se refere ao consumo pessoal? Ordene os itens 

por grau de importância. Sendo 1 para o mais importante e 8 para o menos 

importante (Arraste os itens para cima ou para baixo). 

______ Roupas 
______ Itens de higiene e cuidado pessoais  
______ Calçados  
______ Serviços de estética e beleza  
______ Cabeleireiro  
______ Maquiagem  
______ Perfume  
______ Acessórios  
 

Q30 Atualmente o que você costuma fazer em matéria de lazer? (Pode marcar mais 

de uma opção) 

� Ir para baladas  
� Ir a barzinhos 
� Ir a restaurantes 
� Ir ao shopping 
� Ir ao cinema  
� Ir ao teatro  
� Visitar parentes e amigos  
� Viajar  

 
Q31 Quanto costuma gastar (em reais) nos itens abaixo? (Caso não compre algum 
dos itens abaixo assinale a opção "Não compete" ). 

 Menos 
de 20  

De 21 
a 49 

De 50 
a 99 

De 100 
a 149 

De 150 
a 199 

De 200 
a 299 

Mais 
de 300 

Não 
compete  

Roupas �  �  �  �  �  �  �  �  

Calçados �  �  �  �  �  �  �  �  

Cosméticos �  �  �  �  �  �  �  �  

Acessórios �  �  �  �  �  �  �  �  
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Cabelereiro/ 

Estética 
�  �  �  �  �  �  �  �  

Lazer  �  �  �  �  �  �  �  �  

 

Q32 Qual a forma de pagamento que você mais utiliza? 

� À vista - dinheiro  
� À vista - débito 
� À vista - crédito  
� Parcelado - crédito  
� Parcelado - crediário  
� Cheque  

 
Q33 Onde costuma fazer as suas compras pessoais? (Pode marcar mais de uma 

opção) 

� Lojas de Rua  
� Shopping  

� Internet  
� Revendedor por catálogo 
 

Q34 O que costuma comprar pela internet? (Pode marcar mais de uma opção) 

� Roupas para você  
� Calçados para você  
� Cosméticos  
� Acessórios  
� Livros  
� Eletrônicos  
� Eletrodomésticos  
� CDs/DVDs/Bluray  
� Outros. Quais?  ____________________ 

 
Q35 O que leva em consideração em compras pela internet? Ordene os itens por 

grau de importância. Sendo 1 para o mais importante e 7 para o menos importante 

(Arraste os itens para cima ou para baixo). 

______ Preço 
______ Praticidade  
______ Comodidade  
______ Reputação do site e/ou vendedor  
______ Variedade  
______ Poder comprar a qualquer hora  
______ Segurança  
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Q36 Quem, na sua residência, costuma fazer compras no supermercado com maior 

frequência? 

� Você  
� Companheiro (a)  
� Pais  
� Amigo  
� Parentes  

 
Q37 Quando sai para fazer compras para si, costuma ir acompanhada? 

� Sim  
� Não  

 
Q38 Com quem? (Pode marcar mais de uma opção) 

� Companheiro (a)  
� Amigos 
� Colegas de Trabalho  
� Pais  
� Parentes  
� Filho (s)  

 
Q39 Atualmente você investe em formação profissional? 

� Sim  
� Não 

 
Q40 Que tipo de formação? (Pode marcar mais de uma opção) 

� Cursos Técnicos  
� Graduação  
� Pós Graduação  
� Cursos de Idiomas  
� Treinamentos  
� Cursos profissionalizantes  

 
Q41 Tem filhos? 

� Sim  
� Não  

 
Q42 Quantos? (Em números) ____ 
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Q43 Indique qual(is) a(s) idade(s) do(s) filho(s): (Caso não tenha mais filhos assinale 

"Não possui" para as demais opções).   

 Menos de 
6 meses 

6 meses 
e 1 dia a 

1 ano 

1 ano e 1 
dia a 2 
anos 

2 anos e 
1 dia a 3 

anos 

Mais de 3 
anos e 1 

dia e 
Menos de 

4 anos 

Não 
Possui 

Primeiro Filho �  �  �  �  �  �  

Segundo Filho �  �  �  �  �  �  

Terceiro Filho �  �  �  �  �  �  

Quarto Filho �  �  �  �  �  �  

 

Q44 O que mudou no lazer da família após a maternidade? (Pode marcar mais de 

uma opção) 

� Não saem mais com a mesma frequência  
� Só visitam parentes e amigos  
� Só frequentam lugares tranquilos e sem muito barulho  
� Não vão mais ao cinema com tanta frequência  
� Não viajam mais  
� Só viajam para lugares mais calmos  
� Nada mudou  
� Outro. Qual? ____________________ 
 

Q45 O que a maternidade mudou nos seus hábitos de consumo? (Pode marcar mais 

de uma opção) 

� Compra mais para o seu filho do que para você  
� Compra só o que é necessário  
� Compra roupas mais discretas  
� Evita perfumes e cremes com cheiros fortes  
� Evita usar salto alto 
� Procura por roupas que facilitem o ato de amamentar  
� Está mais consumista  
� Compra mais pela internet  
� Nada mudou  
� Outro. Qual?  ____________________ 

 
Q46 Na maioria das vezes, quem faz compras pessoais para seu (s) filho (s)? 

� Você  
� Companheiro (a)  
� Pais  
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� Parentes  
� Amigos 

 
Q47 A opinião do seu (sua) companheiro (a) é muito importante quando você 

compra algo para você? 

� Sim  
� Não  
� Indiferente  
 

Q48 Ordene por grau de importância a maneira como você deseja ser vista pelo (a) 

seu (sua) companheiro (a). Sendo 1 para o mais importante e 4 para o menos 

importante (Arraste os itens para cima ou para baixo). 

______ Como uma mãe dedicada  
______ Como uma esposa dedicada  
______ Como uma mulher atraente  
______ Como uma profissional de sucesso 
 
Q49 Indique seu grau de concordância para as afirmativas abaixo. 
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Evito usar roupas muito justas ou muito curtas �  �  �  �  �  

Gosto muito de fazer compras para mim �  �  �  �  �  

Saio praticamente todo final de semana �  �  �  �  �  

Sempre que preciso de alguma coisa para mim, eu compro �  �  �  �  �  

Atualmente, minhas necessidades pessoais estão em segundo 

plano �  �  �  �  �  

Prefiro comprar roupas com cores mais neutras �  �  �  �  �  

Sempre que vou ao shopping compro algo para mim �  �  �  �  �  

Compro coisas para mim, sem realmente estar precisando �  �  �  �  �  

Costumo viajar sempre que posso  �  �  �  �  �  

Vou a baladas frequentemente  �  �  �  �  �  

Encontros com amigos são frequentes  �  �  �  �  �  

Atualmente, nenhuma roupa me cai bem �  �  �  �  �  
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Ultimamente, me sinto menos vaidosa �  �  �  �  �  

Gosto de roupas que valorizem o meu corpo �  �  �  �  �  

Gosto muito de cuidar do meu visual  �  �  �  �  �  

Faço compras somente para ocasiões especiais �  �  �  �  �  

O preço não é fator decisivo para a escolha �  �  �  �  �  

Se eu gosto de algo, eu compro, independente de preço �  �  �  �  �  

Pesquiso muito antes de tomar a decisão de compra �  �  �  �  �  

Atualmente, prefiro comprar produtos em promoção �  �  �  �  �  

Gasto o minimo possível comigo �  �  �  �  �  

Atualmente, prefiro atividades de lazer mais familiares �  �  �  �  �  

Sou muito consumista quando se trata de comprar coisas para mim  �  �  �  �  �  

Uso muito salto alto  �  �  �  �  �  

Ultimamente prefiro sapatos sem salto  �  �  �  �  �  

Sinto que meus gostos pessoais mudaram ultimamente  �  �  �  �  �  

Gosto de me sentir uma mulher linda e atraente  �  �  �  �  �  

Tenho vontade de me vestir com roupas que me deixem mais sexy e 

atraente  �  �  �  �  �  

Sou uma mulher vaidosa  �  �  �  �  �  

Me preocupo em cuidar mais do meu corpo ultimamente �  �  �  �  �  

Compro produtos indiferente da marca �  �  �  �  �  

Prefiro comprar produtos de marcas tradicionais �  �  �  �  �  

Em uma loja, prefiro ser acompanhada constantemente pelo 

vendedor  �  �  �  �  �  

 

Q50 De acordo com as afirmativas abaixo, marque a que mais descreve você, 

considerando seu grau de concordância. 
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No conjunto, eu estou satisfeito comigo �  �  �  �  

Às vezes, eu acho que não presto para nada �  �  �  �  

Eu sinto que tenho várias boas qualidades �  �  �  �  
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Eu sou capaz de fazer coisas tão bem quanto a maioria das pessoas �  �  �  �  

Eu sinto que não tenho muito do que me orgulhar �  �  �  �  

Eu, com certeza, me sinto inútil às vezes �  �  �  �  

Eu sinto que sou uma pessoa de valor, pelo menos o mesmo nível 

que as outras pessoas �  �  �  �  

Eu gostaria de poder ter mais respeito por mim mesmo �  �  �  �  

No geral, eu estou inclinado a sentir que sou um fracasso �  �  �  �  

Eu tenho uma atitude positiva em relação a mim mesmo  �  �  �  �  

 


