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RESUMO

Os produtos de luxo são capazes de transmitir significados sociais e individuais, bem
como sua carga simbólica e emocional. Por meio desses produtos, é possível
conhecer um pouco dos valores, crenças e atitudes das pessoas que os consomem.
O número de pessoas com deficiência no Brasil chega a 45 milhões da população
brasileira, e o mercado brasileiro voltado para pessoas com deficiência ainda é
pouco explorado pelas empresas. Esse trabalho objetiva analisar os efeitos dos
fatores antecedentes da atitude face aos bens de luxo entre pessoas portadoras de
deficiência física e pessoas sem deficiência. A pesquisa fundamenta-se em uma
abordagem de investigação quantitativa, onde os dados foram coletados por meio de
um instrumento de pesquisa com a obtenção de 239 questionários respondidos,
possibilitando a análise dos relacionamentos entre os construtos Status, Influência
Social, Autoestima, Não funcionalidade sobre a Atitude Face aos Bens de Luxo.
Para realizar os testes das hipóteses do estudo, foi realizada a análise de equações
estruturais, com base no PLS-PM (Partial Least Squares Path Modeling), onde foram
apresentadas medidas satisfatórias para os construtos investigados e o modelo
proposto, sendo significantes algumas relações entre os construtos. O estudo
concluiu que a percepção de status influencia positivamente a Atitude face ao luxo,
pois os indivíduos buscam aumentar seu status através do consumo de bens de
luxo. Concluiu-se também que a influência social e autoestima impactam
positivamente a Atitude face aos bens de luxo. Não foram encontradas influências
significantes da não funcionalidade com a atitude face ao luxo e, além disso, não foi
confirmado que a autoestima influencia a percepção de status e de influência social.
Os resultados evidenciam também que pessoas sem deficiência possuem maior
percepção de Status se comparados com as pessoas com deficiência física. O grupo
de pessoas com deficiência física tem maior percepção de Funcionalidade atribuída
aos produtos e maior Autoestima se comparado com o grupo de pessoas sem
deficiência. De acordo com os resultados, o impacto da Autoestima sobre a Atitude
Face ao Luxo é moderado pelo porte de deficiência.
Palavras-chave: Atitude; luxo; comportamento do consumidor, pessoas com
deficiência.

ABSTRACT

Luxury products are capable of transmitting social and individual meanings, as well
as its symbolic and emotional meaning. Through these products, you can get to know
a little bit about the values, beliefs and attitudes of the people who consume them.
The number of people with disabilities in Brazil reaches 45 million of the population,
and the Brazilian market aimed at people with disabilities is still a little exploited by
companies. This work aims to analyze the effects of background factors of people’s
attitude towards luxury goods among people with physical disabilities and people
without disabilities. The research is based on a quantitative research approach,
where data was collected through a survey to obtain 239 completed questionnaires,
enabling the analysis of the relationships between the Status, Social Influence,
functionality and Self-esteem with Attitude towards luxury goods. To test the
hypotheses of the study, structural equations were analyzed, based on PLS-PM
(Partial Least Squares Path Modeling), which measures and found some significant
relationship between constructs. The study revealed that status positively influences
the attitude towards the luxury as individuals seek to increase their status through the
consumption of luxury goods. It is also concluded that social influence and selfesteem positively impacts people’s attitude in the presence of luxury goods. It has
not been found influences of functionality with attitude towards luxury and, moreover,
the study has not confirmed that self-esteem influences the perception of status and
social influence. The results also show that people without disabilities have greater
perception of status compared to people with physical disabilities. The group of
people with physical disabilities have greater perception of functionality attributed to
luxury products, and greater perception of Social and Self-esteem compared to the
group without disabilities. According to the results, the impact of Self-Esteem on
Attitude of Luxury is moderated by presence of phisical disability.
Keywords: Attitude; luxury; consumer behavior; people with phisical disabilities.
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1. INTRODUÇÃO

A sofisticação da sociedade moderna leva os consumidores em busca de
produtos e serviços que oferecem significados simbólicos e emocionais e não
apenas a satisfação de necessidades básicas (SILVERSTEIN & FISKE, 2005;
DANZIGER, 2005). Por isso, os profissionais de marketing mostram-se interessados
na categoria de produtos e serviços de luxo, que, além de estarem presentes cada
vez mais em inúmeras categorias de produtos e serviços, os produtos de luxo são os
que mais se aproximam de um significado simbólico (STREHLAU, 2004).
O luxo, de uma forma ou de outra, tem feito parte de praticamente todos os
estágios históricos das sociedades e está relacionado ao desejo de o indivíduo
marcar status social e diferenciar-se das outras pessoas (VEBLEN, 1965;
ALLÉRÈS, 2000; LIPOVETSKY & ROUX, 2005). Querer pertencer a um grupo de
referência faz as pessoas consumirem determinados produtos que lhes darão “o
direito” de entrada nele (ALLÉRÈS, 2000; GUZMÁN, 1995; KARSAKLIAN, 2000). O
luxo também é visto como um produto ou serviço mais belo, mais prazeroso e de
maior qualidade (CASTARÈDE, 2005).
Produtos de luxo são capazes de transmitir significados sociais e individuais,
bem como sua carga simbólica e emocional (TWITCHELL, 2002; ALLÉRÈS, 2000;
D’ANGELO, 2004). Esses produtos correspondem à expressão de desejos e
emoções humanas, de modo que seja possível, por meio dos produtos de luxo,
conhecer um pouco dos valores, das crenças e das atitudes das pessoas que os
consomem. Além disso, o consumo de bens de luxo indica os valores e o panorama
de mundo compartilhado pelos grupos sociais (LIPOVETSKY & ROUX, 2005).
Dentre os diversos tipos de consumidores de luxo, há o grupo de pessoas
portadoras de deficiência (PCD), que, mesmo representando uma fatia considerável
do mercado, enfrentam problemas para exercer quase todos os papéis sociais,
inclusive o de consumidores (CAMARGO, 2001; SANSIVIEIRO & DIAS, 2005).
Pessoas portadoras de deficiência representam uma fatia considerável no mercado
de consumo, e, em função de ações como as chamadas “leis de cotas”, cada vez
mais as empresas entendem a importância de se empregar essas pessoas em
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organizações (MEIRA, AMARO & ALMEIDA, 2009). Nesse sentido, cada vez mais
profissionais de gestão de pessoas compreendem a importância de se empregar
pessoas com deficiência em organizações (MEIRA, AMARO & ALMEIDA, 2009).
O mercado brasileiro voltado para pessoas com deficiência ainda é pouco
explorado pelas empresas. O censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) indica que o número de pessoas com deficiência no Brasil chega
a 45 milhões, sendo que, desse total, o nível de ocupação foi de 57,3% para os
homens e 37,8% para as mulheres, e, portanto são consumidores aptos a gerar
retorno financeiro. Apesar disso, existem poucos estudos relacionados ao mercado
voltado para esse público no Brasil (LAGES & MARTINS, 2006).
Tendo em vista a existência de oportunidades para estudos com foco em
pessoas portadoras de deficiência, o presente estudo é voltado para a área do
comportamento do consumidor, a partir do qual pretende analisar os fatores
antecedentes face aos bens de luxo de consumidores com algum tipo de deficiência
física e consumidores sem deficiência face ao mercado de produtos de luxo.
Segundo Danziger (2005), a decisão individual de compras é elaborada a
partir de um processo subjetivo que pode envolver diversos fatores antecedentes,
como funcionalidade percebida no produto, pela sinalização de status social, pela
autoestima ou pela influência social.
Nesse contexto, o estudo tem como objetivo principal analisar os fatores
antecedentes da atitude face aos bens de luxo dos consumidores portadores de
alguma deficiência física e dos consumidores que não possuem deficiência.

1.1.

Justificativa do estudo

São muitos os fatores que fazem de cada indivíduo um ser único, reconhecido
e aceito em determinados grupos sociais. E um desses fatores pode ser o consumo
de produtos, bens e marcas (TSAI, 2005).
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Segundo Vriens & Hofstede (2000), compreender o que os produtos
representam para os diferentes consumidores é importante para o posicionamento
dos diferentes produtos no mercado, bem como para que os benefícios e valores
desses produtos sejam percebidos por esses consumidores. Pessoas com
deficiência, assim como todos os indivíduos, têm necessidades que precisam ser
supridas com o consumo (RUDDELL & SHINEW, 2006).
O consumo de produtos de luxo representa um mercado que, apesar da
situação de crise do cenário econômico global, está em constante crescimento e
transformação (VIEIRA & SILVA, 2011). O mercado de luxo no mundo representa
aproximadamente um trilhão de euros – mais de três trilhões de reais – e,
segundo Silverstein e Fiske (2005) e Danziger (2005), é um fenômeno global e
não uma tendência passageira. Em 2013, o setor registrou faturamento de
R$ 23,5 bilhões, enquanto em 2012 foi de R$ 20,5 bilhões, e, portanto apresenta
um faturamento expressivo.
Bevilacqua & Campanholo (2011) afirmam que o luxo sempre esteve presente
em toda a história da humanidade como um símbolo de status e tem sido
transformado em importante setor da economia mundial. Indústrias voltadas para o
mercado de luxo recebem bastante atenção da comunicação social, e diversos
estudos têm contribuído para a área do comportamento do consumidor (KNAG, 2012).
O comportamento do consumidor é definido como “o estudo dos processos
envolvidos quando indivíduos ou grupos escolhem, compram, usam ou descartam
produtos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer necessidades e desejos”
(SOLOMON, 2002, p. 5). A fim de conquistar essa parcela do mercado de luxo, os
profissionais de marketing precisam estar atentos aos antecedentes face aos bens
de luxo percebidos pelo público portador de alguma deficiência.
Estudos relacionados ao comportamento do consumidor são relevantes para
o desenvolvimento de estratégias e ferramentas mercadológicas em empresas, as
quais agregam vantagens competitivas para as organizações, utilizando, por
exemplo, a segmentação de mercado como maneira de identificar as necessidades
de diferentes grupos de consumidores. O presente estudo pretende agregar novos
conhecimentos à literatura voltada para o mercado de produtos de luxo,
investigando quais os antecedentes, face ao luxo, da atitude das pessoas com
deficiência e sem deficiência.
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Uma parcela das pessoas portadoras de deficiência estuda, trabalha e
possui renda e, portando, consome produtos e serviços como qualquer outro
consumidor. As pessoas portadoras de deficiência, assim como todos os
indivíduos, têm necessidades que podem ser supridas com o consumo (RUDDELL
& SHINEW, 2006).
A sociedade é permeada pelo consumo como projeções da identidade, e os
portadores de deficiência podem ter problemas de formação e de expressão de suas
identidades por qualquer impedimento no processo de consumo (HOGG & WILSON,
2004). Portanto, o presente estudo irá auxiliar profissionais de administração, entre
outros interessados de empresas, a entender os aspectos motivadores de consumo
de produtos de luxo dos grupos e consumidores estudados.

1.2.

Questão de pesquisa

Diante desse contexto e como forma de direcionar o estudo, é apresentada a
seguinte questão de pesquisa: Quais os efeitos dos fatores antecedentes da
atitude face aos bens de luxo entre pessoas portadoras de deficiência física e
pessoas sem deficiência?

1.3.

Objetivos

1.3.1. OBJETIVO GERAL

O estudo tem como objetivo geral analisar os antecedentes à atitude face ao
luxo e a suas diferenças entre pessoas portadoras de deficiência física e de pessoas
sem deficiência.
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar os fatores antecedentes que podem influenciar a intenção do
consumidor portador ou não de deficiência física face aos bens de luxo.
Comparar as percepções dos fatores antecedentes das atitudes do
consumidor portador de deficiência física e do consumidor sem deficiência face aos
bens de luxo.
Analisar os efeitos da autoestima, da influência social, da não funcionalidade
e do status sobre a atitude face aos bens de luxo.

1.4.

Estruturação do estudo

O presente trabalho apresenta-se organizado em capítulos com as
informações importantes para o entendimento do assunto, nos quais, além de
introdução, justificativa de pesquisa, o problema de pesquisa, os objetivos gerais e
específicos contidos nessa primeira parte, o projeto de pesquisa apresenta mais
seis seções.
No segundo capítulo, é apresentada a fundamentação teórica da pesquisa,
o desenvolvimento das hipóteses do estudo e o modelo de pesquisa proposto
para o estudo.
No

capítulo

três,

tratamos

sobre

a

metodologia

de

pesquisa,

a

operacionalização das variáveis, a coleta de dados e também será apresentada a
maneira como os dados foram tratados.
No quarto capítulo, foram feitos os tratamentos e as análises dos dados, e, na
sequência, foram discutidos os resultados encontrados a partir das hipóteses do
estudo, a discussão dos resultados obtidos a partir do modelo teórico proposto,
analisando as relações significantes e confirmadas entre os construtos e também as
relações não significantes e rejeitadas.
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No quinto capítulo, estão as considerações finais e também as contribuições
acadêmicas e gerenciais, as limitações do estudo e as sugestões para pesquisas futuras.
Por fim, são apresentadas as referências bibliográficas, e o apêndice que
foram utilizados para o desenvolvimento do trabalho.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1.

Consumo

2.1.1. SOCIEDADE DE CONSUMO

Consumir, seja para fins de satisfação individual, de necessidades básicas ou
supérfluas é uma atividade presente em toda e qualquer sociedade, e esse
comportamento tem raízes antigas. Segundo Ehrenberg (2012, p. 6):

O ato de consumir acompanha o homem há muitos séculos. Seja
apenas para suprir suas necessidades mais básicas, para garantir
algum conforto ou para se destacar perante um grupo, desde muito
tempo o homem consome alimentos e objetos. Nas sociedades
primitivas o consumo baseava-se em atender as funções fisiológicas,
como a fome, o frio e a procura por abrigo. Já nas sociedades
medievais, o consumo de produtos começa a ter uma nova função: a
diferenciação social.

Vivemos em uma sociedade de consumo, em que produtos e serviços são
consumidos não apenas para prover o necessário, mas também para suprir aquilo
que a cultura determina e que permanece em constante transformação, assim como
o comportamento do consumidor e da sociedade (RODRIGUES, 2013).
Do final do século XIX até meados do século XX (1850-1945), ocorreram
importantes mudanças na sociedade, caracterizadas por um conjunto de reformas
tecnológicas com um profundo impacto no processo produtivo, nos níveis social e
econômico, o que levou à evolução do consumo (COLOMBO, FAVOTO &
CARMO, 2008).
Os países foram se desenvolvendo em ritmos diferentes de acordo com as
condições sociais, culturais e econômicas. Segundo Santana (2014), a Revolução
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Industrial trouxe o aumento da escala de produção e o volume de mercadorias em
circulação, alterando por completo o mundo do consumo.
Entre outras razões, a mudança no perfil do consumidor aconteceu devido ao
crescimento da alta-costura iniciada por Charles Frédéric Worth, em 1857, quando
os consumidores deixaram de decidir o que vestir e começaram a usar o que era
ditado como regra pelos costureiros franceses (COLOMBO et al., 2008).
Na tentativa de estimular o consumo e também oferecer uma imagem de luxo
e sofisticação ao cliente, passou-se a modificar as coleções de roupas apresentadas
na época, levando em conta as estações do ano, o que permanece até os dias de
hoje. Surge, então, como marca de prestígio social, a Maison, ou seja, a casa
luxuosa, que são estabelecimentos comerciais mais chiques, onde os estilistas
recebiam seus clientes (CALDAS, 1999).
Após a fase em que a moda era vista como um elemento social, o início de
uma nova fase do consumo foi marcado pela Segunda Grande Guerra Mundial,
quando o objetivo era a produção em massa. A fabricação em série, ou em larga
escala, popularizada por Henry Ford no início do século XX, e a organização
científica do trabalho de Frederick Taylor, caracterizada pela ênfase nas tarefas de
modo mais inteligente e com economia de esforço, tornaram-se base para a
produção da época (COLOMBO et al., 2008).
O foco principal nessa fase era a racionalização dos custos e o aumento dos
volumes fabricados, tornando os produtos e serviços mais acessíveis, e a indústria da
moda também acompanhou essa aceleração da produção (COLOMBO et al., 2008).
Com o desenvolvimento da tecnologia da confecção e a padronização dos
tamanhos (pronto para vestir) houve facilitação na produção de roupas em grande
escala. Assim, a roupa de grife assinada por estilistas tornou-se acessível a um
grande número de consumidores (CALDAS, 2006).
O modelo de produção pronto para vestir passou a ser divulgado para o
mundo pela sua facilidade e capacidade produtiva. Ao mesmo tempo em que o
volume de produção aumentava, surgiu a necessidade de incentivar o consumo.
Para que a indústria não parasse de produzir, o consumidor precisava continuar
adquirindo produtos para alimentar o sistema de produção. Nesse momento, o
marketing passou a ter um papel importante para a propagação do consumo,
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exercendo um poder decisivo de persuasão sobre os consumidores, de acordo com
o qual o luxo e o glamour das revistas e dos desfiles de moda impulsionavam a
compulsão pela compra e a busca pela novidade nos consumidores (ibid).
Segundo Cobra (2007), o ato de comprar e ostentar, ou seja, o ato de mostrar
em um sentido de exibir algo a alguém, ligado ao orgulho, à presunção ou
simplesmente à vaidade, era visto como a forma de personalização do indivíduo em
vista da sociedade, sendo que a moda traduzia a maneira pela qual o indivíduo
queria ser percebido por ele mesmo e pela sociedade.
A sociedade é pautada por produtos e serviços disponíveis no mercado não
apenas para suprir o necessário, mas para suprir o que a cultura da sociedade
determina e que permanece em transformação constante, tanto quanto a sociedade
e o comportamento do consumidor (RODRIGUES, 2013). Segundo Danziger (2005),
os consumidores da atualidade buscam por sofisticação e estão dispostos a pagar
por ele, e, para isso, aceitam conceitos totalmente novos voltados para o consumo
de bens de luxo.
Para Perera, Bido & Kimura (2010), o mercado de produtos de luxo tem se
tornado parte integrante do capitalismo moderno, ocupando cada vez mais espaço
na sociedade.

2.1.2. MERCADO DE LUXO

O luxo tornou-se um importante mercado não mais limitado apenas ao
universo das elites e reis, mas movimenta um montante considerável de dinheiro,
além de gerar empregos e renda, o que configura uma importante atividade
econômica e exige um eficaz e criativo trabalho de marketing para o
posicionamento das marcas de luxo (GALHANONE, 2005). A indústria de bens de
luxo é considerada umas das melhores em desempenho no mercado financeiro,
e, além disso, forma o setor que cresce com mais rapidez dentre os bens de
consumo (CURTIS, 2000).
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O mercado de luxo no mundo representa aproximadamente um trilhão de
euros, o equivalente a mais de três trilhões de reais. Pesquisas sobre o mercado
de luxo brasileiro mostram que o consumo tem aumentado nos últimos anos. Em
2013, o setor registrou um faturamento de R$ 23,5 bilhões, enquanto em 2012 foi
de R$ 20,5 bilhões. A previsão para 2014 foi haver elevação no faturamento de
10% a 15%. O investimento em artigos de luxo não acontece somente pela
ascensão da nova classe média, mas também pela expansão do segmento de
maior renda na população. Até 2020, a renda bruta anual acima de US$ 150 mil,
crescerá 46,3%, alcançando 1,4 milhão de pessoas, conforme estimativa da
empresa Euromonitor International.
O luxo acessível vem ganhando cada vez mais espaço com o crescimento do
poder aquisitivo da população de países em desenvolvimento. Certos tipos de
perfumes, roupas, cosméticos, aparelhos eletrônicos, bebidas entre outros são
considerados como luxo acessível. No luxo intermediário, os produtos são mais
restritos e distribuídos em quantidades limitadas, como bolsas de grife, canetas,
relógios. E, no luxo inacessível, os produtos são produzidos de forma artesanal e
distribuído exclusivamente para poucas pessoas, como iates, obras de artes entre
outros (FERREIRA, FREITAS, COLAGROSSI, CARVALHO & GOBBO, 2013).
Segundo Vigneron e Johnson (1999), as marcas que trazem esse prestígio
possuem algumas características comuns: o consumo de marca leva status ao
usuário; quando os consumidores pagam preços mais altos, aumentam a sensação
de status; se a maioria da população de um determinado lugar possui produtos de
uma marca especifica, essa não é considerada uma marca que leva prestígio aos
usuários; a compra satisfaz uma necessidade emocional. A compra é uma
experiência que trará prazer ao comprador, pois, sob um ponto de vista técnico, os
produtos são superiores. A qualidade da matéria-prima e dos processos de
fabricação é melhor.
Os produtos de luxo acessíveis são diferenciados dos demais por serem
fabricados em série e a custos menores que os produtos de luxo inacessível,
sendo destinados a uma classe de consumidores com menor poder aquisitivo
(ALLÉRÈS, 2000).
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2.1.3. CONSUMO DE LUXO

Segundo Perera et al. (2010), diversas mudanças ocorreram no cenário
econômico mundial no início do século XX, sendo uma delas relacionada à forma de
consumo da população como um todo. Com o acesso da população a bens e
serviços que antes eram considerados supérfluos, o mercado de luxo vem
crescendo consideravelmente no mundo.
O termo luxo vem do latim “lux”, que significa luz. O luxo está associado ao
brilho, ao esplendor, à distinção perceptível ou resplandecente. Porém, existem vários
outros aspectos intangíveis embutidos nesse conceito, como por exemplo vaidade,
conforto, estilo de vida, valores éticos e estéticos, prazer e requinte (BRAGA, 2004).
No mercado de consumo, o termo luxo nos remete a um produto melhor,
superior, mais duradouro, mais bem acabado, mais bonito. O luxo também se refere
a itens com custo mais elevado, itens exclusivos, raros. Outro ponto importante
sobre o consumo de itens de luxo seria a diferenciação de classe social,
demonstrando que consumidores de itens de luxo fazem parte da sociedade que
sinaliza a elite, a nobreza, o prestígio, a riqueza, o estilo (SCHWERINER, 2005).
Segundo Vigneron & Johnson (2004), o conceito e o significado de luxo são
determinados a partir de motivos pessoais e interpessoais, sendo constituídos a
partir das percepções dos consumidores. Estes adquirem bens de luxo por diversas
razões, sendo que cada indivíduo revela ou não, de maneira diferente, suas
aquisições no mercado de luxo (KNAG, 2012).
Vigneron & Johnson (2004) afirmam que o processo de decisão de compra de
bens de luxo é explicado por cinco dimensões divididas em dois grupos de
percepções, sendo as percepções não pessoais, de modo que a qualidade, a
unicidade e os valores conspícuos que são agregados aos produtos e às
percepções pessoais são mostrados por meio do hedonismo e da autoexpressão.
O consumo de itens de luxo também é utilizado para marcar a diferença entre
uma classe social favorecida – ou seja, com um maior poder aquisitivo – e as menos
favorecidas. Segundo Gilles Lipovetsky (2004), não há uma sociedade que rejeite o
consumo de luxo.
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Nessa época não havia ainda esplendor material, mas a mentalidade
de dilapidação, o impulso de prodigalidade, de gastar tudo com o
gozo presente sem se preocupar com as consequências futuras, (o
que) revela uma mentalidade de luxo anterior à criação de objetos
luxuosos (LIPOVETSKY, 2004, p.40).

O luxo é uma maneira distinta de mostrar o modo de viver entre os pobres e
os ricos. Dessa forma, a ideia era de que os soberanos deveriam usar e adquirir
objetos bonitos e diferentes para demonstrar serem superiores, gerando, assim, a
distinção por meio de coisas raras, o que não era visto como algo supérfluo. A
aquisição de bens de luxo era vinculada à preocupação de fazer parte das classes
dominantes e não necessariamente ao objetivo de utilizar objetos e equipamentos
mais confortáveis e obter moradias luxuosas (LIPOVETSKY, 2004).
Da mesma forma que Vigneron & Johnson (2004), Wiedmann, Hennings &
Siebels (2007) desenvolveram seu modelo, no qual mostram 4 dimensões para
diferenciar as relações entre o valor percebido e o consumo de luxo dos diferentes
consumidores. A primeira dimensão observada pelos autores é a financeira,
relacionada aos aspectos com o valor dos produtos. A segunda é a dimensão
funcional, a partir da qual são observadas as características de singularidade e
qualidade atribuídas ao produto, relacionando aos benefícios que irá proporcionar. A
terceira dimensão é a individual, segundo a qual os aspectos de valor pessoal são
apresentados para o consumidor, como a referência em face do consumo de luxo. A
quarta e última faz referência à dimensão social, que mostra o valor percebido do
consumidor a um determinado grupo no qual o indivíduo é socialmente influenciado
a comprar ou não um determinado artigo de luxo.
Para Berthon, Hulbert & Pitt (2009), os valores transmitidos pelos produtos de
luxo podem ser separados em três dimensões. A primeira é o valor funcional, de
acordo com o qual o produto de luxo apresenta um conceito material e as dimensões
são compostas por características como qualidade, design exclusivo, estética,
raridade, história e país de origem. A segunda dimensão apontada pelo autor é a
experimental, na qual estão inseridos o valor pessoal e o hedonismo dos produtos
de luxo. E, por fim, há o valor simbólico, dividido pelo autor em dois tópicos, sendo o
que o produto representa para a sociedade e o que ele representa para si mesmo.
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Com o desenvolvimento técnico imposto pela Revolução Industrial, houve o
surgimento do chamado luxo moderno no século XVIII. Foi então que o luxo tornouse algo que trazia uma satisfação pessoal para o consumidor e não apenas a
diferenciação social. No século XX, surgiu a classe de nível médio possuidora de um
poder aquisitivo e de um padrão de vida e de consumo razoáveis, a qual ganhou sua
importância social e econômica e cuja aquisição de objetos de luxo era em função
do seu desejo pessoal de um estilo de vida e de pertencer a uma determinada
classe social, podendo ser por motivos pessoais de história de vida ou até mesmo
para realizar sonhos e fantasias (ALLÉRÈS, 2000).
A tomada de decisão para a aquisição de bens de luxo pode acontecer pelo
desejo, por um sonho, pela vontade de pertencer a uma determinada classe social e
até mesmo para melhorar a autoestima e, portanto, esse consumo não acontece
necessariamente por necessidade, mas por escolhas emocionais. A imagem social,
em sua grande parte, depende dos produtos que o indivíduo compra e consome
(GALHANONE, 2005).
As necessidades que fazem parte da personalidade, que são satisfeitas pelo
consumo de bens mais refinados e de alta qualidade, às vezes inúteis e supérfluos,
demonstra uma sociedade em que o padrão de vida e de melhoria do poder de
compra está em crescimento. O consumo vira uma necessidade por uma posição
social e não mais por uma questão de sobrevivência (ALLÉRÈS, 2000).

a coexistência das “verdadeiras necessidades”, as mais anteriores,
elementares e vitais, satisfeitas por bens de primeira necessidade, e
das “falsas necessidades”, que agradam à personalidade profunda e
ao imaginário, satisfeitas por bens aparentemente mais inúteis, mais
refinados, às vezes supérfluos e de mais alta qualidade é a
expressão de uma sociedade em crescimento, de elevação do
padrão de vida e de melhoria da média do poder de compra
(ALLÉRÈS, 2000, p. 27).

Além das necessidades e dos desejos, o consumo de produtos de luxo serve
para simbolizar sucesso ou poder como forma de demonstrar sua superioridade ou
inferioridade entre os indivíduos e grupos. O consumo de luxo também pode
expressar atitudes ou estados e demonstrar alguma mensagem que o indivíduo
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gostaria de passar. O consumo permite que os indivíduos escolham sua identidade
por meio de seus padrões de consumo (CAMPBELL, 1995).

2.2.

Fatores antecedentes da atitude face ao luxo

Geralmente as atitudes são um tópico essencial no que se refere ao universo
do comportamento do consumidor. O termo “atitude” pode ser definido como uma
preferência pessoal, ou ainda como uma predisposição para avaliar algo – um
símbolo ou um objeto – de maneira favorável ou desfavorável. A atitude também
pode ser definida como sendo um sentimento negativo ou positivo, sobre a
execução do comportamento. A atitude individual pode ser determinada pelas
crenças individuais, definidas como a avaliação subjetiva e possibilidade de
obtenção de um resultado sobre a realização do comportamento (FISHBEIN &
AJZEN, 1975).
Strehlau (2004) indica que motivações, percepções e atitudes são importantes
para o estudo do consumidor de produtos e serviços de luxo, bem como é
importante considerar outros fatores situacionais e o ambiente social.
As escolhas individuais ajudam a definir o lugar do indivíduo na sociedade,
além de criar laços com outras pessoas que compartilham das mesmas preferências.
Os consumidores tendem a demonstrar semelhanças entre seus valores e as coisas
que compram, definindo seu papel social. Além disso, suas escolhas passam a fazer
parte da personalidade (SOLOMON, 2002; McCRACKEN, 1990).
Uma motivação que leva alguns consumidores a adquirirem produtos de luxo
é o chamado Efeito Veblen, de acordo com o qual os consumidores que buscam
prestígio usam as compras para serem diferentes das demais pessoas e para
serem admirados, pois suas compras de bens são ostentadas (VIGNERON &
JOHNSON, 2004).
Segundo Vigneron e Johnson (1999), outra motivação para a aquisição de
produtos de luxo é o esnobismo, já que o indivíduo precisa ter algo que poucos têm,
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ou seja, um produto exclusivo. O consumidor vê esse produto como raro e de difícil
acesso, e aquele que o possui se torna especial (PANTZALIS, 1995). Esse
esnobismo pode ser percebido, por exemplo, assim que um produto é lançado,
quando o consumidor é um dos primeiros a comprar para aproveitar o status de ser
o primeiro a possuir o bem que poucas pessoas poderão ter; ou ainda quando o
indivíduo deixa de utilizar o bem quando percebe que esse já se tornou popular.
Nesse sentido, Taylor, Harrison & Kraus (2011) salienta que uma das razões
que estimula as pessoas a comprarem produtos de luxo é chamar a atenção de
outras ou causar inveja. Essa dimensão é importante para aqueles que são
influenciados por grupos de referência e que compram produtos de luxo para
demonstrar status. Ao comprar um produto considerado luxuoso, o consumidor pode
ganhar status dentro do seu grupo de referência (HUSIC & CICIC, 2009).

2.2.1. STATUS

Strehlau & Aranha (2004) consideram o status como uma posição de um
indivíduo na sociedade atribuída por outras pessoas. Gabriel & Lang (2006, p. 108)
afirmam que status é uma “‘commoditie’ material que fixa a posição social e o
prestígio de seus proprietários”. E Burn (2004) considera que status é quando um
membro do grupo aparece na hierarquia de seu grupo por ter um acréscimo em seu
prestígio ou honra, de acordo com a percepção dos membros do próprio grupo.
Os grupos de referência são indivíduos ou grupos que exercem uma
influência direta ou indireta sobre a pessoa, suas atitudes e comportamentos. Os
grupos de referência contribuem para a socialização das pessoas e também
contribuem com seu autoconceito (KOTLER & KELLER, 2005; BLACKWELL,
MINIARD & ANGEL, 2005). É comum as pessoas selecionarem diferentes grupos ou
pessoas para comparação em circunstâncias diferentes, porém normalmente dão
preferência para pessoas com status equivalente ao seu para se comparar
(BLACKWELL et al., 2005; SOLOMON, 2002).

28

Featherstone (1995) afirma que, no consumo para obtenção de status, o
consumidor tem por objetivo o reconhecimento do seu grupo de certa posição na
hierarquia social, sendo que as mercadorias são usadas para criar e manter
distinções sociais. E Teimourpour, Hanzaee & Teimourpour (2012) afirma que os
indivíduos tendem a usar produtos socialmente consumidos na procura pelo status.
O consumo por status está relacionado a fatores de envolvimento da pessoa
com o produto, que, por sua vez, influencia o consumo de luxo, já que a maneira
como o indivíduo percebe um objeto interfere no seu comportamento (FONSECA &
ROSSI, 1999). As marcas de luxo são consideradas como produtos únicos,
inacessíveis e que representam status e poder (HEINE, 2010).
Christopher, Marel & Carrol (2004) afirmam que indivíduos que buscam
aumentar seu status tendem a consumir produtos de luxo. Nesse contexto, formulase a seguinte hipótese:

Hipótese 1 (H1) – A percepção de status influencia positivamente a atitude face
ao luxo.

Vieira e Silva (2011) argumentam que o consumo de luxo parece um
fenômeno recente, mas sempre esteve presente na sociedade. O consumidor de
produtos de luxo compra algo mais pelo status social que o item irá oferecer do que
por sua utilidade (LIPOVETSY, 2003).

2.2.2. NÃO FUNCIONALIDADE

Gonçalvez (2007) argumenta que, visando a uma percepção satisfatória dos
diferentes consumidores, o produto deverá agregar características adequadas ao
perfil do público para o qual se destina, como: conforto, funcionalidade e estética.
Segundo Strehlau e Aranha (2004, p.12), a funcionalidade “corresponde a
tendência de se comprar produtos somente pelos motivos de utilidade embutidos”.
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Observa-se que consumidores de produtos massivos são influenciados pela
marca e normalmente dão prioridade para a funcionalidade e para o preço. No
entanto, para consumidores de símbolos de status, o preço não é uma questão
prioritária. Os consumidores de bens de luxo são influenciados, principalmente, pela
marca e pelo status, sendo que a funcionalidade do produto é apenas presumida
(RILEY, LOMAX & BLUNDEN, 2004; KELLER, 1998; NUENO, 1998; RICHOU, 1999;
CATRETT, 1999; BRUCKS et al., 2000).
Nesse sentido, consumidores que buscam status geralmente consomem
produtos sem utilidade (MANSON, 1981). Segundo Rassuli & Hollander (1986), o
objetivo principal de consumidores de produtos de luxo não é a utilidade percebida,
e, portanto, os consumidores que buscam status podem não estar preocupados com
a funcionalidade atribuída ao produto.
Sendo assim, formula-se a seguinte hipótese:

Hipótese 2 (H2) – A não funcionalidade influencia positivamente a atitude face
ao luxo.

Os consumidores de luxo possuem o desejo de impressionar outras pessoas
por meio da aquisição de produtos que tragam prestígio. Quando possuem um
produto de luxo, demonstram poder e sucesso (PHAU, TEAH & LEE, 2009). Tsai
(2005) afirma que os consumidores são motivados a comprar produtos de luxo para
mostrar status e sucesso em determinados grupos sociais.

2.2.3. INFLUÊNCIA SOCIAL

O bem de luxo é um meio de transmitir o prazer e ao mesmo tempo é um
instrumento de diferenciação social, de demonstração de riqueza e status. Um dos
motivos que leva o indivíduo a comprar um produto de luxo é o desejo de
diferenciação social (RICHOU, 1999). Dessa forma, o indivíduo é estimulado a
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consumir produtos de luxo para obter influência social. Para Hung, Chen, Peng,
Hadckkley, Tiwsakul & Chou (2011), consumidores orientados socialmente são
motivados a adquirir produtos de marcas luxuosas com o objetivo de mostrar status
perante seus grupos sociais.
Para Vigneron & Johnson (1999), outra motivação que leva o indivíduo a
adquirir produtos de luxo é o Efeito Seguidismo, que se refere ao aumento da
demanda por determinados produtos que outras pessoas estão consumindo. Esses
consumidores têm a necessidade de pertencerem a um grupo social, e o ato de
consumir alguns produtos pode ser visto como uma porta de entrada para esse grupo.
O consumo com o objetivo de obtenção de status é conseguir o
reconhecimento de grupos de certa posição social, para os quais as mercadorias
adquiridas são usadas de maneira a criar e manter distinção social (DOUGLAS &
ISHERWOOD, 2004). Cabe à sociedade atribuir o status a uma pessoa, família ou
classe social (EASTMAN et al., 1999).
Alguns pesquisadores demonstraram que os consumidores rejeitados são
mais conservadores com seus gastos (BAUMEISTER et al., 2005), mas outros
evidenciam que os consumidores excluídos consomem de forma mais seletiva
(MEAD et al., 2011).
Indivíduos que se sentem excluídos tendem a gastar mais por produtos que
são simbólicos com o objetivo de aumentar a sua participação no grupo. Essas
pessoas estão dispostas a gastar com produtos que melhorem o seu sentimento de
aceitação (BAUMEISTER et al., 2005; MEAD et al., 2011). Diante desse contexto,
formula-se a seguinte hipótese:

Hipótese 3 (H3) – A influência social influencia positivamente a atitude face ao luxo.

Sabe-se que o comportamento de compra do consumidor poderá seguir os
parâmetros relacionados com a aparência individual estipulada pela sociedade, de
modo que a aparência pode ser demonstrada por meio da autoestima (DURVASULA
& LYSONSKI, 2008).
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2.2.4. AUTOESTIMA

A autoestima é entendida como algo positivo (autoaprovação) ou negativo
(depreciação) de si mesmo. Nesse sentido, a autoestima é a representação pessoal
dos sentimentos gerais e comuns de autovalor (KERNIS, 2005). A autoestima está
associada ao humor positivo e também à percepção de eficácia em relação a
domínios que são importantes para a pessoa (BRANDEN, 1994).
Para Hewitt (2009), uma alta autoestima geralmente indica que o indivíduo
tem boa saúde mental, habilidades sociais e bem estar. Porém, a baixa autoestima
está ligada ao humor negativo, à percepção de incapacidade, à depressão e à
ansiedade social (HEATHERTON & WYLAND, 2003).
Alguns autores sugerem que a autoestima é fundamental para o ego humano
e, portanto, os indivíduos esforçam-se para melhorar a sua autoestima (CROCKER
& NUER, 2003, 2004; DUNOIS & FLAY, 2004; GREENWALD, BELLEZZA &
BANAJI, 1988; PYSZCZYNSKI et al., 2004; RENAUD & MCCONNELL, 2007;
SHELDON, 2004; SHELDON, ELLIOT, KIM & KASSER, 2001).
Sheldon et al. (2001) argumentam que a autoestima deve ser uma
necessidade fundamental e, portanto, os bens que os consumidores adquirem
podem ajudar a melhorá-la (MICK & DEMOSS, 1990).
Segundo Truong & McColl (2011), existe uma forte relação entre autoestima e
o consumo de produtos de luxo e é a partir do consumo de produtos luxuosos que o
indivíduo pode elevar sua autoestima.
Assim, formula-se a seguinte hipótese:

Hipótese 4 (H4) – A autoestima influencia positivamente a atitude face ao luxo.

Algumas pessoas usam o consumo para impressionar os outros e como uma
maneira de melhorar o seu status com amigos e outros grupos (ARIELY & LEVAV
2000; BERGER & HEATH, 2007). Essa ideia leva pessoas a consumirem para
ganhar status (BAUMEISTER & LEARY, 1995).
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Segundo estudos realizados por Hung et al. (2011), consumidores
propensos a gastar com produtos de alto prestígio e que são símbolo de status são
consumidores que buscam constantemente por novos produtos para a satisfação
da autoestima.
A autoestima e a vaidade são consideradas importantes para o consumo de
produtos de luxo, pois os consumidores pretendem adquirir e consumir
constantemente novos produtos, de maneira a satisfazer os seus desejos e manter a
autoestima elevada (WANG & WALLER, 2006; WATCHRAVESRINGKAN, 2008).
Dijk (2009) afirma que os fatores emocionais são os principais aspectos
referentes ao luxo, e, ao adquirir e possuir bens de luxo, os consumidores obtêm
maior benefício emocional de autoestima, prestígio e sensação maior de status.
Assim, formula-se a seguinte hipótese:

Hipótese 5 (H5) – A autoestima influencia positivamente a percepção de status.

De acordo com Bearden & Etzel (1982), a pressão exercida pelos grupos de
referência reflete um comportamento de consumo, que muitas vezes apresenta a
necessidade de exclusividade em produtos e serviços, sendo esta uma das
principais características do mercado de luxo.
Além disso, acredita-se que medidas para aumentar a autoestima são
importantes para as pessoas, uma vez que parte de sua autoestima é derivada de
adesões do seu grupo de convivência. Assim, sempre que as pessoas dão
importância ao seu grupo de referência, elas serão motivadas a fazer parte desse
grupo, por exemplo, exibir favoritismo no grupo a fim de elevar a autoestima, ou
seja, favorecer alguém em virtude dos benefícios materiais ou status que poderá lhe
proporcionar (TAJFEL & TURNER, 1986).
Por outro lado, a exclusão social reduz o nível de uma pessoa de se
autocontrolar (BAUMEISTER et al., 2005). Diante disso, presume-se que, quanto
maior for a exclusão social, maior serão o gasto e o consumo do indivíduo. Embora
os níveis mais elevados de autoestima não garantam melhor desempenho e
sucesso, as pessoas com maior autoestima têm maior autocontrole.
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Por outro lado, a exclusão social pode levar a pessoa a diminuir seu
autocontrole, e os níveis mais baixos de autocontrole podem levar os
consumidores a gastar mais com produtos de luxo para obter influência social
(BAUMEISTER et al., 2005).
Dessa forma, é formulada a seguinte hipótese:

Hipótese 6 (H6) – A autoestima influencia positivamente a influência social.

A referência social pode ser um dos determinantes do consumo de luxo, e a
compra de produtos de marca de luxo poderá ser um fator importante na procura
contínua dos indivíduos pela representação e posição social (VIGNERON &
JOHNSON, 2004). Os indivíduos, na sua maioria, querem ser reconhecidos perante
as outras e pertencer a um grupo. Infelizmente, algumas situações fazem com que
as pessoas sintam-se rejeitadas, o que ocorre quando uma pessoa é excluída por
um grupo (BLACKHART et al., 2009).
O consumo pode ter duas funções, sendo uma a necessidade de satisfação
pessoal e outra a de pertencer a um grupo, ou seja, situar-se socialmente. Querer
pertencer a um grupo de referência faz as pessoas consumirem determinados
produtos que lhes darão “o direito” de entrada em grupos (ALLÉRÈS, 2000;
GUZMÁN, 1995; KARSAKLIAN, 2000).

2.3.

Consumo entre grupos

O consumo, além de valorizar uma pessoa perante seu grupo, pode alterar
seu nível social ou até mesmo colocar em risco a sua reputação. O consumo faz o
indivíduo sentir-se parte da sociedade, ter relacionamento e mostrar ao outro o que
tem e que pertence efetivamente a um grupo. Não se sentir parte de um grupo de
referência, ou até mesmo o medo de não ser percebido em um grupo, gera nas
pessoas medo de ser esquecido e diminuído. Dessa forma, os indivíduos buscam
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consumir objetos que mostram como é seu estilo de vida e que deixam transparecer
sua posição social e suas opiniões (EHREMBERG, 2012).
Consumir aparelhos eletrônicos, por exemplo, pode ser um indicativo que a
pessoa é jovem, moderna e está informada sobre novas tecnologias. O consumo de
vinhos, uísques, ou seja, bebidas mais sofisticadas e caras, pode indicar pessoas
com gostos refinados e, consequentemente, com alto poder aquisitivo. Pessoas que
transmitem maior preocupação com o corpo e com um estilo de vida mais saudável
costumam consumir mais artigos esportivos. Apesar de cada tipo de produto possuir
sua carga simbólica, a única responsável pela diferenciação do status social é a
marca (EHREMBERG, 2012). Quando o consumidor escolhe uma marca, existe um
significado consistente com suas necessidades, valores e estilo de vida (VAREY,
2002; LINDSTROM, 2003; SCHOR, 2005). É possível julgar as pessoas pelos
produtos que consomem e pelas marcas que usam. A partir de algumas marcas, é
possível comunicar algo sobre o indivíduo (VAREY, 2002).
Quanto maior o poder aquisitivo do consumidor, maior a necessidade de
demonstrá-lo e, como consequência, muitas vezes, a necessidade de estar em uma
classe social superior aumenta. Essa necessidade que o indivíduo tem de
demonstrar que é bem sucedido é o que pode aumentar os seus desejos de
consumo, levando a busca por ter cada vez mais e aumentando as possibilidades de
distinção social entre os grupos. Slater (2002, p. 151) explica que “o significado dos
bens, de acordo com essa visão, deriva de sua capacidade de atuar como
indicadores de status social, símbolos ou emblemas que mostram a participação ou
a aspiração de participar de grupos de status elevado”.
Baudrillard (2008) comenta sobre a dinâmica da sociedade e os interesses
dos indivíduos ao consumir produtos:

Confrontar o crescimento das necessidades e o aumento da
produção equivale a pôr em evidência a variável da “intermediária”
decisiva, que é a diferenciação. A relação deve estabelecer-se,
portanto, entre a diferenciação crescente dos produtos e a
diferenciação crescente da procura social de prestígio. Ora, a
primeira é limitada, mas não a segunda. Não existem limites para
as “necessidades” do homem enquanto ser social (isto é,
enquanto produto de sentido e enquanto relativo aos outros em
valor). A absorção quantitativa de alimento é limitada, o sistema
digestivo é limitado, mas o sistema cultural da alimentação revela-
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se como indefinido. E, sem embargo, representa um sistema
relativamente contingente. É precisamente aí que residem o valor
estratégico e a astúcia da publicidade; atingir cada qual em função
dos outros, nas suas veleidades de prestígio social reificado
(BAUDRILLARD, 2008, p. 71- 2).

O autor ainda avalia que a sociedade atual é impulsionada pela necessidade
de diferenciação social,

As necessidades e a concorrência, no interior de um grupo restrito,
podem estabilizar-se; no seu seio, a escalada dos significantes de
estrutura e do material distintivo é menos acentuada. É o que se
pode ver nas sociedades tradicionais ou nos micro-grupos. Mas,
numa sociedade como a nossa, de concentração industrial e
urbana, de maior densidade e promiscuidade, a exigência de
diferenciação cresce ainda mais depressa do que a produtividade
material. Quando todo o universo social se urbaniza e a
comunicação se faz total, as necessidades intensificam-se e
crescem segundo uma assíntota vertical – não por apetite, mas por
concorrência (BAUDRILLARD, 2008, p. 72).

As pessoas escolhem comprar um produto por motivos particulares que
podem ser preço, qualidade do produto, funcionalidade e visibilidade social. Na
visibilidade social, encontramos o consumo simbólico, que pode ser a satisfação de
um desejo ou o reconhecimento social. Semprini (2010) afirma que os fabricantes e
donos das marcas, sejam elas no segmento eletrônico, alimentício e até cultural,
precisam estar atentos aos desejos dos consumidores e ao quanto esse consumo
influencia a vida social do indivíduo para que desperte o interesse de os produtos
serem consumidos.
Em resumo, o universo do consumo, diluído cada vez mais na vida cotidiana
dos indivíduos, tende a se tornar complexo e diferenciado. E é exatamente por esse
motivo – pelos indivíduos terem cedido um lugar tão amplo ao consumo –, que se
sentem no direito de lhe pedir mais, exigir uma melhor tomada de consciência de
sua complexidade e uma interpretação mais sutil e personalizada de seus projetos
de vida (SEMPRINI, 2010).
Esse consumo simbólico de produtos, bens e marcas impulsiona as
empresas, além das relações entre os grupos de indivíduos. As pessoas, muitas
vezes, dão tanta importância para os produtos que fazem parte de seu cotidiano e
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no contexto social no qual estão inseridas que o consumo desses produtos não pode
ser deixado de lado (EHRENBERG, 2012). Para O’Cass & Frost (2002) e Berthon,
Hulbert & Pitt (1999), o consumo de produtos e marcas de luxo proporciona status e
conforto psicológico.
Quando o indivíduo é reconhecido por seu grupo, as funções sociais dos
produtos e das marcas passam a ter uma mudança de significados, criados por cada
indivíduo, e isso passa a movimentar as relações sociais. Dessa forma, o consumo
simbólico de produtos, bens e marcas constitui um elemento da vida cotidiana dos
indivíduos, pois, muitas vezes, esses indivíduos não consomem um produto por sua
utilidade, mas, sim, por tudo que ele representa socialmente (HELLER, 2000).
O consumo está cada vez mais associado em função de gostos e critérios
individuais (LIPOVESTY, 2007). Atualmente, temos um mercado diferenciado e
diversificado, no qual o luxo torna-se acessível e pode ser baseado em status. “Não
há mais um luxo, mas luxos, em vários graus, para públicos diversos” (LIPOVESTY
& ROUX, 2005, p. 15). O mercado invade o social, abrindo possibilidades à inclusão
das minorias, entre as quais estão as PCD (GIDDENS, 1997). Para KaufmanScarborough (1998), as PCD não querem ser vistas como vítimas ou até mesmo
sofredoras, mas, sim, como consumidores com necessidades diferentes.

2.4.

Pessoas com deficiência

Considerando que as pessoas portadoras de deficiência (PCD) estão cada
vez mais se tornando socialmente ativas, frequentando escolas regulares e
participando do processo de inclusão social, elas têm aumentado seu papel como
cidadãos e, consequentemente, como consumidores (MEIRA et al., 2009). É preciso
incentivar a ampliação das relações sociais de amizade, estimulando o deficiente
para que ele possa desenvolver sua independência na sua integração pessoal,
evitando situações de isolamento (VASH, 1988; BLACKBURN, 2002; MAIA, 2006).
Os direitos das pessoas com deficiência devem ser os mesmo das pessoas
sem deficiência e, de acordo com o censo de 2010 do Instituto Brasileiro de
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Geografia e Estatística (IBGE), o número de pessoas com deficiência no Brasil
chega a 45 milhões.
A deficiência é entendida como a alteração completa ou parcial de alguma
parte do corpo humano, de modo a comprometer funções físicas, auditivas e
visuais. Considerada, ainda, que, em função de processos históricos, sociais e
espaciais, essa alteração poderá acarretar perda de autonomia, discriminação e se
apresentar como um obstáculo para a inclusão social da pessoa (CARVALHOFREITAS, 2007). Identificaremos as pessoas com deficiência pela sigla PCD,
utilizada na Convenção Internacional para Proteção e Promoção dos Direitos e
Dignidade das Pessoas com Deficiência.
Segundo Souza (2009), o uso do termo “portador” deverá ser interrompido,
pois a realidade é que a pessoa não porta uma deficiência, ela tem uma deficiência,
faz parte de sua vida, ou seja, é uma condição congênita ou contraída. Conforme
Souza (2009, p. 20), “não esconde ou camufla a deficiência, mostra com dignidade a
realidade e valoriza as diferenças e necessidades decorrentes da deficiência”.
De acordo com a legislação brasileira no Decreto nº 5. 296, de 2 de dezembro
de 2004, no artigo 5º, § 1º, são consideradas cinco tipos de deficiências, conforme
apresentado no Quadro 1:
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Quadro 1 – Tipos de deficiências
Tipo de deficiência

Definição

Deficiência física

Tratada como uma alteração completa ou parcial de um ou mais
membros do corpo humano, gerando o comprometimento da função
física, podendo ser apresentada sob a forma de paraplegia,
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia,
triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação
ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades
estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho
de funções

Deficiência auditiva

Considerada como a perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e
um decibel (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências
de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz

Deficiência visual

Tratada como cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor
que 0,05 graus no melhor olho, com a melhor correção óptica; a
baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 graus no
melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a
somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual
ou menor que 60 graus; ou a ocorrência simultânea de quaisquer
das condições anteriores

Deficiência mental

Considerada como funcionamento intelectual significativamente
inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e
limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades
adaptativas, tais como comunicação, cuidado pessoal, habilidades
sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança,
habilidades acadêmicas, lazer e trabalho

Deficiência múltipla

Associação de duas ou mais deficiências
Fonte: Legislação Brasileira, Decreto nº 5.296

No Quadro 1, observa-se uma distribuição entre os diversos tipos de
deficiências. A deficiência visual não representa necessariamente cegueira total,
podendo ser considerada também como uma baixa visão. As deficiências físicas são
compreendidas como alteração em um ou mais membros, podendo ser uma
alteração completa ou parcial. A deficiência auditiva é considera com diferentes
graus de perda auditiva, desde a surdez leve até anacusia, e a deficiência mental é
considerada como um funcionamento intelectual baixo. No Gráfico 1, a seguir, podese ver a o aumento da população com deficiência de 2000 para 2010.
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Gráfico 1 – Pessoas com deficiência no Brasil (em milhões)

Fonte: IBGE – Censo 2010

Comparando o último censo demográfico realizado em 2010 pelo IBGE
com o censo realizado em 2000, é possível verificar grande crescimento no
número de pessoas declarantes com algum tipo de deficiência ou incapacidade.
Em 2000, havia cerca de 24.600.256 pessoas, ou 14,5% da população total. Em
2010, o Brasil apresentava 45,6 milhões de PCD, o que corresponde a 23,9% da
população brasileira, sendo que 25.800.681 (26,5%) são mulheres e 19.805.367
(21,2%) são homens.
Para a pesquisa realizada pelo IBGE em 2010, considerou-se o grau de
severidade, ou seja, o grau de gravidade. Para tanto, foi definido se a pessoa tinha
alguma dificuldade permanente de enxergar, considerando-se o uso de óculos ou
lentes de contato, no caso de a pessoa precisar utilizar; se tinha dificuldade
permanente de ouvir, considerando-se o uso de aparelho auditivo, caso a pessoa
precisar utilizá-lo; e se a pessoa tinha dificuldade permanente de caminhar ou subir
escadas, considerando-se o uso de prótese, bengala ou aparelho auxiliar, caso a
pessoa precisar utilizá-lo, de acordo com as seguintes classificações:
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Quadro 2 – Grau de dificuldade por tipo de deficiência
Grau de dificuldade

Deficiência motora

Deficiência auditiva

Deficiência visual

Não consegue de
modo algum

Para a pessoa que
declarou ser
permanentemente
incapaz, por deficiência
motora, de caminhar
e/ou subir escadas sem
a ajuda de outra pessoa

Para a pessoa que
declarou ser
permanentemente
incapaz de ouvir

Para a pessoa que
declarou ser
permanentemente
incapaz de enxergar

Grande dificuldade

Para a pessoa que
declarou ter grande
dificuldade permanente
de caminhar e/ou subir
escadas sem a ajuda de
outra pessoa, ainda que
usando prótese, bengala
ou aparelho auxiliar

Para a pessoa que
declarou ter grande
dificuldade permanente
de ouvir, ainda que
usando aparelho
auditivo

Para a pessoa que
declarou ter grande
dificuldade permanente
de enxergar, ainda que
usando óculos ou lentes
de contato

Para a pessoa que
declarou ter alguma
dificuldade permanente
de caminhar e/ou subir
Alguma dificuldade
escadas sem a ajuda de
outra pessoa, ainda que
usando prótese, bengala
ou aparelho auxiliar

Para a pessoa que
declarou ter alguma
dificuldade permanente
de ouvir, ainda que
usando aparelho
auditivo

Para a pessoa que
declarou ter alguma
dificuldade permanente
de enxergar, ainda que
usando óculos ou lentes
de contato

Para a pessoa que
declarou não ter
qualquer dificuldade
permanente de ouvir,
ainda que precisando
usar aparelho auditivo

Para a pessoa que
declarou não ter
qualquer dificuldade
permanente de
enxergar, ainda que
precisando usar óculos
ou lentes de contato

Nenhuma
dificuldade

Para a pessoa que
declarou não ter
qualquer dificuldade
permanente de caminhar
e/ou subir escadas sem
a ajuda de outra pessoa,
ainda que precisando
usar prótese, bengala ou
aparelho auxiliar

Fonte: IBGE – Censo 2010

Ainda segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(2010) sobre a deficiência mental ou intelectual, foi verificado se a pessoa tinha
alguma deficiência mental ou intelectual permanente que limitasse as suas
atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar etc. A deficiência mental é o
retardo no desenvolvimento intelectual e é caracterizada pela dificuldade que a
pessoa tem para se comunicar com outros, cuidar de si mesma, fazer atividades
domésticas, aprender, trabalhar, brincar etc. Em geral, a deficiência mental ocorre
na infância ou até os 18 anos. Não foram consideradas como deficiência mental as
perturbações ou doenças mentais como autismo, neurose e esquizofrenia.
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Seguem os resultados da pesquisa realizada pelo IBGE em 2010 por tipo e
grau de severidade das deficiências:

Tabela 1 – Pessoas com deficiência no Brasil – Censo 2010
Grau de Severidade
Tipo de
deficiência

Não consegue de modo
algum

Grande
dificuldade

Alguma
dificuldade

Total

Visual

528.624

6.056.684

29.206.180

35.791.488

Auditiva

347.481

1.799.885

7.574.797

9.722.163

Motora

740.456

3.701.790

8.831.723

13.273.969

Fonte: IBGE – Censo 2010

A Tabela 1 mostra que a prevalência da deficiência variou de acordo com a
natureza. A deficiência visual afeta a maior parte da população, somando 18,6% das
pessoas com deficiência. Em segundo lugar está a deficiência motora, apresentando
7% da população e, em seguida, está a deficiência auditiva com 5,10% e, por último,
com 1,40%, a deficiência mental ou intelectual.

Gráfico 2 – Percentual de deficientes por tipo

Fonte: IBGE – Censo 2010
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O Gráfico 2 representa o percentual de pessoas com deficiência no Brasil por
tipo, sendo que, em 2010, 23,9% da população brasileira apresentava pelo menos
um tipo de deficiência severa. Das 45.606.048 pessoas com deficiência, 18,6%
apresentavam deficiência visual, representando a maior ocorrência. Em segundo
lugar, está a deficiência motora, ocorrendo em 7% da população; seguida da
deficiência auditiva, presente em 5,10% e da deficiência mental ou intelectual, em
1,40% da população. A Convenção da Guatemala (1999), promulgada no Brasil pelo
Decreto de número 3.956/2001, declara que a pessoa, independentemente da
deficiência, tem os mesmos direitos humanos que as demais, e define como
discriminação qualquer diferenciação ou exclusão com base na deficiência que
possa impedir ou anular o exercício dos direitos humanos.
Uma forma de promover a igualdade entre PCDs e pessoas sem deficiência
seria o acesso à educação, ao lazer, ao trabalho sem nenhum tipo de
descriminação. O Decreto nº 3.298 de 1999, que regulamenta a Lei nº 7.853/89,
sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência,
onde de acordo com seu preâmbulo, é definida como:

[...] um conjunto de orientações normativas que objetivam assegurar
o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas com
deficiência, preconiza a inclusão, respeitadas as suas peculiaridades,
em todas as iniciativas governamentais relacionadas à educação,
saúde, trabalho, à edificação pública, à seguridade social, à
assistência social, transporte, habitação, ao amparo à infância e à
maternidade.

O Artigo 6º da Constituição Federal Brasileira trata dos direitos sociais, entre
os quais está o ensino universal. Também está explícito nos Artigos 205 a 214 que
compete à União legislar, de forma privativa, sobre as diretrizes e bases da
educação nacional.
Sade & Chacon (2008) afirmam que existe uma relação importante entre a
dependência e autoestima do PCD:

Quanto mais dependente do outro, mais rebaixado é a autoestima e
menos independente se torna, em suas atitudes e desejos. A história
desse indivíduo é estreita e abstrata, e vai sendo acoplada à
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deficiência, expressando seu papel social, os seus valores e as
relações sociais nas quais a vida se insere. As personas vão sendo
construídas por meio desses papéis e refletidas no grande palco que
é a sociedade, em todas as etapas de vida pelas quais pode passar
um indivíduo: escolarização, profissionalização, casamento, velhice,
etc. (SADE & CHACON, 2008, p. 97).

Blackburn (2002) afirma que as pessoas com deficiência física são sensíveis
em relação a sua aparência no meio social. Uma vez que a autoestima é
compreendida pela maneira que os indivíduos aceitam sua própria imagem e uma
aceitação dos aspectos afetivos e sociais, entende-se que PCDs poderiam
desenvolver uma autoestima positiva quando os vínculos afetivos familiares e
sociais fossem estabelecidos por meio de sentimentos de amor, afeto e aceitação.
Uma vez que possam existir diferenças nas percepções associadas à
autoestima entre PCDs, infere-se que existam influências nas relações entre os
fatores antecedentes da atitude face ao luxo neste grupo, e, portanto, elaboram-se
as seguintes hipóteses:

H7a – Porte de deficiência física modera a relação entre a autoestima e o status.
H7b – Porte de deficiência física modera a relação entre a autoestima e a atitude
face ao luxo.
H7c – Porte de deficiência física modera a relação entre a autoestima e a
influência social.

Elaboradas as hipóteses de pesquisa a serem testadas empiricamente, e
pressupondo o relacionamento entre os construtos nos fatores antecedentes da
atitude face aos bens de luxo, entre os grupos de pessoas portadoras de deficiência
e pessoas sem nenhuma deficiência, apresenta-se o modelo conceitual de pesquisa,
conforme a Figura 1.
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Figura 1 – Modelo de pesquisa

Fonte: Elaborada pela autora
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O estudo foi desenvolvido a partir de uma pesquisa descritiva e de técnicas
de análise quantitativas, buscando analisar as percepções de consumidores de luxo
por meio de comparações entre grupos de PCD e pessoas sem deficiência, entre
outras ações.
A abordagem de investigação quantitativa procura compreender uma
realidade a partir de uma base de dados que serão recolhidos com ajuda de
instrumentos padronizados e analisados com o uso de técnicas estatísticas
(FONSECA, 2002).
Na fase de coleta de dados, foi utilizado um questionário com escalas validadas
com o objetivo de testar as variáveis propostas. A pesquisa quantitativa como
metodologia de pesquisa estruturada utiliza a análise estatística dos dados e procura
generalizar os resultados da amostra para a população-alvo (MALHOTRA, 2001).

3.1.

Comitê de ética

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), que tem
por finalidade identificar, definir e analisar as questões éticas que envolvem as
pesquisas científicas com seres humanos.
Durante o período da pesquisa, o comitê de ética solicitou o detalhamento dos
tipos de deficiências que seriam incluídas na pesquisa, pois poderia incorrer em
implicações na forma de aplicação do TCLE para garantir a acessibilidade dos
deficientes ao questionário. Além disso, foi solicitado melhor esclarecimento do local
onde seria recrutada a amostra foco da pesquisa. Foram solicitados alguns ajustes
no TCLE, como a inclusão do número do RG do pesquisador e do participante, e
também alguns ajustes no parágrafo da relevância da participação – que estava em
linguagem técnica – com a citação de referências bibliográficas. Para as coletas
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realizadas de forma eletrônica, via questionário on-line, não foram solicitados
assinatura e o número do documento do participante.
Após feitos os ajustes solicitados pelo Comitê de Ética em Pesquisa, o projeto
foi aprovado em 15 de dezembro de 2014 através do parecer 917.441.

3.2.

Informação da amostra

Neste estudo, a amostra é caracterizada como não probabilística, pois os
elementos da amostra não possuem a mesma chance de serem escolhidos
(MALHOTRA, 2012).
Para a coleta de dados, foi utilizada a amostragem conhecida como “bola de
neve”, segundo a qual um participante indica outros e assim por diante. Esse tipo de
amostragem é utilizado com populações raras ou de difícil acesso, de forma que os
indivíduos que serão as “sementes” da amostra costumam ser pessoas mais
acessíveis aos pesquisadores. No método bola de neve, pressupõe-se que existe
ligação entre os membros da população-alvo da pesquisa, pelas características de
interesse, de forma que os indivíduos são capazes de identificar outros membros da
mesma população (FAUGIER & SARGEANT, 1997).
No presente estudo, não foram investigados os portadores de deficiência
mental, pois estes indivíduos podem apresentar dificuldades nos processos
cognitivos que envolvem as percepções analisadas, e também não foram
investigados os deficientes visuais ou auditivos pela dificuldade em responder à
pesquisa e, portanto, o estudo limitou-se a estudar os deficientes físicos.
Para calcular o tamanho mínimo da amostra necessária para utilização do
PLS, foi utilizado o software G*Power 3.1.9 (FAUL, ERDFELDER, BUCHNER &
LANG, 2009). O G*Power é um programa de análise estatística utilizado nas
ciências sociais, comportamentais e biomédicas.
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De acordo com Cohen (1988) e Hair, Hult, Ringle & Sarstedt (2013), para o
cálculo anterior à coleta dos dados, é recomendado o uso do poder como 0,80 e f²
mediano igual a 0,15.
O software calculou uma amostra mínima de 77 casos, porém Ringle, Silva e
Bido (2014) recomendam que, para se ter um modelo estrutural consistente, seja
utilizada com o dobro ou o triplo desta quantidade de respondentes.
A amostra total do estudo foi de 239 pessoas, sendo que 166 foram pessoas
sem nenhuma deficiência e 73 pessoas com deficiência física, quantidade
satisfatória para fazer a análise do modelo estrutural.

3.3.

Estratégias de coleta de dados

Como instrumento de coleta de dados, foram utilizados dois questionários
estruturados, sendo um voltado ao PCD e outro a pessoas sem deficiência. Para
que não houvesse qualquer tipo de diferenciação entre os participantes, os
questionários eram iguais para os dois grupos, não havendo qualquer tipo de
pergunta relacionada ao tipo de deficiência. Os questionários são compostos por
perguntas fechadas, em ordem preestabelecida caracterizando um survey
(levantamento) com o objetivo de identificar as percepções dos consumidores de
luxo portadores de deficiência e sem deficiência. Segundo Malhotra (2001, p. 179),
trata-se de um “interrogatório dos participantes, aos quais se fazem várias perguntas
sobre

seu

comportamento,

intenções,

atitudes,

percepção,

motivações,

características demográficas e de estilo de vida”.
O questionário é autopreenchível, sem a necessidade de os respondentes se
identificarem, o que é conveniente para pesquisas mais complexas e sensíveis. A
vantagem desse tipo de instrumento é permitir que os participantes tivessem maior
liberdade nas respostas em razão do anonimato, além de haver menos riscos de
distorção por não existir influência do pesquisador (MARCONI & LAKATOS, 2003).
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Os questionários foram aplicados presencialmente e remotamente pela
internet. A coleta presencial foi realizada em Organizações Não Governamentais –
ONGs de apoio aos deficientes físicos. No início da coleta presencial, ocorreram
resistências dos deficientes em responder à pesquisa. Posteriormente, com o auxílio
de uma pessoa portadora de deficiência física na aplicação dos questionários,
ocorreu uma facilitação considerável ao acesso às ONGS e aos portadores de
deficiência, facilitando a coleta dos dados.
Para a coleta pela internet, os questionários foram elaborados na plataforma
do Google Docs e foram enviados para os participantes da pesquisa por meio das
redes sociais Facebook e LinkedIn, e também foram enviados a alguns correios
eletrônicos de PCD e não PCD de maneira personalizada e individual.
A plataforma do Google Docs possibilita a obrigatoriedade de todas as
respostas, diminuindo problemas decorrentes de questionários incompletos.
A amostra do estudo foi composta por 239 respondentes, sendo 74
respondentes PCD, contemplando 13 questionários respondidos de forma presencial
e 61 on-line; e 165 respondentes não PCD, sendo 78 respondidos de forma
presencial e 87, on-line.

3.4.

Instrumento de medida

O questionário apresenta uma parte introdutória contendo todos os dados do
TCLE em que é explicado o objetivo da pesquisa, a garantia de sigilo e o uso dos
resultados apenas como base de dados para uma posterior investigação científica,
caso o participante autorize. Também foi apresentado o nome da Instituição, o nome
do autor da pesquisa e os seus contatos. Há uma opção de aceite para que o
participante tenha a opção de escolha em participar ou não da pesquisa.
No final do questionário, foram elaboradas sete questões para identificação
do perfil da amostra dos respondentes, definindo gênero, idade, nível de
escolaridade, estado civil, se a pessoa estava trabalhando no momento ou não,
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tempo de experiência profissional em anos e renda, sendo opcional a resposta a
esta última questão.

3.4.1. ANÁLISE DE ESPECIALISTAS

O questionário foi dividido em perguntas referente às escalas de status, não
funcionalidade, influência social, autoestima e atitudes face ao luxo e, no final, foram
inseridas perguntas sociodemográficas. As escalas utilizadas neste estudo foram
obtidas a partir de estudos prévios validados no Brasil (STREHLAU & ARANHA,
2004). No entanto, como as questões foram adaptadas para o contexto de produtos
de luxo, a pesquisadora enviou o instrumento para cinco especialistas professores
doutores para validação das questões.
Após a análise dos especialistas, os comentários dos pesquisadores foram
analisados e, a partir das sugestões dadas, foram feitas adaptações na escala de
atitude face luxo, ao retirar da escala as questões referentes ao comportamento de
consumo de luxo, pois o objetivo do estudo é a análise da atitude. A escala de
influência social foi contextualizada para produtos de luxo.

3.4.2. PRÉ-TESTE

Para evitar erros de interpretação entre os participantes da pesquisa, foi
realizado um pré-teste do instrumento de medida. Zikmund (2006) afirma que a
realização do pré-teste é importante a fim de confirmar que o questionário está em
boas condições para ser aplicado ao público-alvo.
O pré-teste foi realizado de forma presencial com o objetivo de verificar as
reações dos participantes e possíveis dificuldades de interpretação das questões.
Foi utilizada uma amostra de 28 pessoas sem deficiência física. Devido à dificuldade
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em contatar pessoas com deficiência, elas foram consultadas somente na aplicação
final do questionário.
Durante o pré-teste, ocorreram alguns comentários dos participantes
relacionados à escala de autoestima, mais especificamente relacionadas às
questões de autoestima negativa, sendo que a maioria dos participantes acharam as
questões “fortes”. Houve recomendação da retirada das questões de autoestima
negativa, dada a possibilidade de alteração de humor dos respondentes e
possibilidade de viés na coleta de dados (DEVELLIS, 2012). O Quadro 3 indica as
questões de autoestima negativa excluídas do instrumento de medida:

Quadro 3 – Escala de autoestima negativa
Questão

Autoestima negativa

AE7

Eu gostaria de ter mais respeito por mim mesmo(a)

AE8

Às vezes, eu penso que não presto para nada

AE9

Levando tudo em conta, eu me sinto um fracasso

AE10

Às vezes, eu me sinto inútil
Fonte: Rosemberg (1965)

Na escala de não funcionalidade, foi alterada apenas a questão 2 com o
objetivo de facilitar o entendimento dos respondentes:

Quadro 4 – Escala de não funcionalidade
Questão original
Eu não gastaria dinheiro com produtos pouco
práticos

Questão adaptada
Eu gastaria dinheiro com produtos pouco
práticos

Fonte: Adaptado de Strehlau & Aranha (2004)

E por fim, com relação às questões relacionadas à atitude face ao luxo, foi
decido retirar uma por estar relacionada diretamente ao comportamento de consumir
e não à atitude de compra. Dessa maneira, foi retirada do questionário final a
questão: “Eu consumo, regularmente, produtos de luxo”.

51

3.5.

Definição das escalas

No presente estudo, foram utilizadas cinco escalas para compor a análise
proposta, sendo que as escalas de não funcionalidade, autoestima e atitude face ao
luxo foram adaptadas para o estudo.
Para medir se a percepção de status influencia positivamente a atitude face
ao luxo, foi utilizada a escala unidimensional autodeclarada adaptada por Strehlau &
Aranha (2004) para uso no contexto brasileiro. A escala Status Consumption mede a
tendência para a compra de bens e serviços com o intuito de seus consumidores
adquirirem prestígio e status, e está apresentada a seguir no Quadro 5.

Quadro 5 – Escala de status
Escala de status
ST1

Um produto é mais valioso para mim se tiver grife

ST2

Eu me interesso por novos produtos que dão status

ST3

Eu compraria um produto somente porque ele me dá status

ST4

Eu pagaria mais por produtos de mais status

ST5

O status que um produto me dá é irrelevante
Fonte: Adaptado de Strehlau & Aranha (2004)

A escala de não funcionalidade possui o objetivo de analisar a tendência de
comprar produtos somente pelos motivos de utilidade embutidos (STREHLAU &
ARANHA, 2004). Para tal medição, foi utilizada a escala de não funcionalidade
adaptada para o contexto brasileiro por Strehlau & Aranha (2004) composta pelos
itens do Quadro 6.
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Quadro 6 – Escala de não funcionalidade
Escala de não funcionalidade
F1

É bobagem comprar produtos que não sejam práticos (codificação reversa)

F2

Eu gastaria dinheiro com produtos pouco práticos

F3

Eu só compro produtos que tenham um propósito funcional (codificação reversa)

F4

Eu compro produtos por razões não funcionais
Fonte: Adaptado de Strehlau & Aranha (2004)

Para medir se há relação positiva entre a influência social e a atitude de
compra de produtos de luxo, foi utilizada a escala de Hung et al. (2011). O Quadro 7
detalha os itens da escala de influência social contextualizada para produtos de luxo.

Quadro 7 – Escala de influência social
Escala de influência social
IS1

Antes de comprar produtos de luxo, é importante saber quais produtos de luxo vão
impressionar os outros

IS2 Meus amigos e eu costumamos comprar os mesmos produtos de luxo
IS3

Antes de comprar produtos de luxo, é importante saber que tipo de pessoas
compra determinados produtos

IS4 Eu presto atenção em que outros produtos de luxo as pessoas estão comprando
IS5 Eu gosto de saber quais produtos de luxo deixam boas impressões nos outros
IS6 Eu evito usar produtos de luxo que estão fora de moda
Fonte: Adaptado de Hung et al. (2011)

Para medir a autoestima entre os participantes do estudo, foi utilizada a
escala de autoestima positiva de Rosemberg (1965), adaptada para o contexto
brasileiro (HUTZ & ZANON, 2011).
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Quadro 8 – Escala de autoestima positiva
Escala de autoestima positiva
AE1 Eu sinto que sou uma pessoa de valor, como as outras pessoas
AE2 Sou capaz de fazer tudo tão bem como as outras pessoas
AE3 Eu acho que tenho muitas boas qualidades
AE4 Eu tenho motivos para me orgulhar na vida
AE5 De um modo geral, eu estou satisfeito(a) comigo mesmo(a)
AE6 Eu tenho uma atitude positiva com relação a mim mesmo(a)
Fonte: Adaptado de Hutz & Zanon (2011)

Para medir a atitude face ao luxo entre os participantes da pesquisa, utilizouse a escala de Heine (2010), na qual foram apresentados os seguintes itens
contextualizados para produtos de luxo:

Quadro 9 – Escala de atitude face ao luxo
Escala de atitude face ao luxo
L1

Eu conheço muitos produtos de luxo

L2

Eu conheço muito sobre produtos de luxo

L3

Eu tenho interesse em produtos de luxo

L4

Eu me sinto atraído por produtos de luxo

L5

Eu gosto de produtos de luxo

L6

É importante para mim o consumo, no futuro, de produtos de luxo
Fonte: Adaptado de Heine (2010)

3.6.

Síntese dos testes estatísticos

3.6.1. TESTE DE NORMALIDADE

O teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov analisa se a função distribuição
cumulativa observada de uma variável com uma função teórica específica pode ser
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a distribuição normal, uniforme ou exponencial. A estatística Z de KolmogorovSmirnov é calculada a partir da maior diferença (valor absoluto) entre as funções de
distribuição cumulativa teórica e observada, sendo um cálculo estatístico da
qualidade do ajuste, que testa se os pontos observados podem ter sido originários
da distribuição teórica analisada (BRUNI, 2012).

3.6.2. TESTE LEVENE

O teste Levene é utilizado para testar igualdade de variâncias quando os
dados são oriundos de distribuições contínuas, não necessariamente distribuições
normais. Levene propôs uma estatística para testar igualdade de variâncias para
estudos

balanceados

e,

posteriormente,

foi

generalizada

para

estudos

desbalanceados. A estatística é obtida a partir de uma análise de variância com um
único fator, é onde cada observação é substituída pelo desvio absoluto da variável
em relação à média do seu respectivo grupo (LEVENE, 1960; DE ALMEIDA, ELIAN
& NOBRE, 2008).

3.6.3. TESTE DE COMPARAÇÃO DE MEDIANAS

O teste não paramétrico de Mann-Whitney é utilizado na análise de duas
amostras independentes, extraídas de populações com médias iguais. Por ser um
teste não paramétrico, o que não exige considerações sobre as distribuições
populacionais e suas variâncias, o teste de Mann-Whitney torna-se uma alternativa
importante ao teste paramétrico de comparação de médias, sendo utilizado também
para variáveis intervalares ou ordinais (BRUNI, 2012).
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3.6.4. TESTE DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS (MEE)

Para Hair, Hult, Ringle & Sarstedt (2013), a MEE tem duas características,
sendo uma a estimação de múltiplas e inter-relacionadas relações de dependência e
também a habilidade de representar conceitos que não são observados nessas
relações.
O modelo de pesquisa foi estimado por meio do PLS-PM (Partial Least
Squares Path Modeling). O software utilizado foi o SmartpPLS 3.1.6 (RINGLE,
WENDE & BECKER, 2014).
O PLS-PM permite estimar simultaneamente o modelo de mensuração
(relação entre os indicadores e as variáveis latentes) e o modelo estrutural (relações
entre as variáveis latentes), o que é considerado uma vantagem.
O PLS consegue prognosticar e modelar variáveis latentes com indicadores
formativos ou reflexivos (PETTER, STRAUB & RAI, 2007; HAIR et al., 2013) e é o
método mais adequado para aplicação em estudos de caráter exploratório, cujos
dados são menos suscetíveis a desvios da normalidade multivariada (CHIN,
MARCOLIN & NEWSTED, 2003; VINZI, CHIN, HENSELER & WANG, 2010).
Os indicadores da presente dissertação são reflexivos, assim, foram utilizados
os critérios para mensuração de modelos reflexivos.
De acordo com Hair et al. (2013), os critérios a serem analisados são:
- consistência interna (confiabilidade composta);
- confiabilidade do indicador;
- validade convergente (variância média extraída);
- validade discriminante.

56

3.7.

Tratamento do banco de dados

Para a análise dos dados, realizou-se uma verificação dos questionários
válidos para análise posterior. Foram excluídos todos os questionários incompletos,
conforme a Tabela 2:

Tabela 2 – Tratamento do banco de dados
Questionários
aplicados
(presencial)

Questionários
excluídos
(presencial)

Questionários
aplicados
(on-line)

Questionários
excluídos
(on-line)

PCD

15

2

61

0

Não PCD

85

7

87

0

Total

100

9

148

0

Grupo

Fonte: Elaborada pela autora

No total, foram coletados 248 questionários e foram utilizados 239, sendo
descartados 9 questionários por estarem incompletos.
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4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

4.1.

Dados demográficos

A amostra total utilizada neste estudo, após o tratamento do banco de dados,
foi de 239 questionários válidos. O Gráfico 3 indica quantos participantes do estudo
são PCD e quantos não são PCD:

Gráfico 3 – Quantidade de respondentes PCD e não PCD

Fonte: Elaborado pela autora

A amostra é constituída por 30,54% de pessoas portadoras de deficiência
física, ou seja, 73 respondentes, e 69,46% de pessoas sem deficiência, ou seja,
166 respondentes.
A Tabela 3 indica o gênero dos participantes separado por PCD e não PCD:
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Tabela 3 – Gênero por grupo
Grupo
PCD

Não PCD

Níveis

f

%

Feminino

43

17,99%

Masculino

30

12,55%

Feminino

103

43,10%

Masculino

63

26,36%

Total

239

100,00%

Fonte: Elaborada pela autora

Os resultados obtidos apontam que a amostra é caracterizada pela maioria do
sexo feminino, somando 146 respondentes, e a minoria do sexo masculino, ou seja,
93 respondentes da pesquisa. No grupo de PCD, 43 são do sexo feminino,
representando 17,99%, e 30 são do sexo masculino, ou seja, 12,55% dos
respondentes do estudo. No grupo de não PCD, 103 pessoas são do sexo feminino,
o que representa 43,10% da amostra, e 63 do masculino, representando 26,36%.
A Tabela 4 indica os dados descritivos da idade dos respondentes:

Tabela 4 – Dados descritivos dos respondentes
F

%

Média

DP

Mediana

Coef.
Variação

Mín.

Máx.

PCD

73

30,54%

36,07

11,75

33,5

32,58%

17

71

Não PCD

166

69,46%

30,55

11,46

27

37,50%

17

64

Total

239

100,00%

32,21

11,80

30,04

36,63%

17

71

Idade (anos)

Fonte: Elaborada pela autora

Com relação à idade dos respondentes, no grupo de PCD, a média dos
respondentes foi de 36,07 anos, sendo que a mediana foi de 33,5 anos e, no grupo
de não PCD, a média foi de 30,55 anos e a mediana foi de 27 anos.
A média de idade total dos respondentes foi de 32,21 anos, sendo que a
mediana foi de 30,04 anos. É possível verificar que a idade dos participantes teve
uma variação considerável, sendo 17 anos para o valor mínimo encontrado e 71
anos para o valor máximo encontrado, com um desvio-padrão de 11,80 anos.
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A Tabela 5 mostra os dados descritivos do nível de escolaridade dos
participantes:

Tabela 5 – Dados descritivos do nível de escolaridade
Nível

PCD

%

Não PCD

%

Total

%

Ens. Médio completo

19

26,03%

18

10,84%

37

15,48%

Ens. Médio incompleto

9

12,33%

1

0,60%

10

4,18%

Superior completo

17

23,29%

27

16,27%

44

18,41%

Superior incompleto

18

24,66%

80

48,19%

98

41,00%

Espec. completa

6

8,22%

14

8,43%

20

8,37%

Espec. incompleta

3

4,11%

5

3,01%

8

3,35%

Mestrado completo

0

0,00%

5

3,01%

5

2,09%

Mestrado incompleto

0

0,00%

16

9,64%

16

6,69%

Doutorado completo

1

1,37%

0

0,00%

1

0,42%

Doutorado incompleto

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

Total

73

100,00%

166

100,00%

239

100,00%

Fonte: Elaborada pela autora

O Censo 2010 apontou que a taxa de alfabetização para a população total foi
de 90,6%, enquanto a do segmento de pessoas com pelo menos uma das
deficiências foi de 81,7%. No ensino superior, dos 6.739.689 estudantes
universitários existentes no Brasil, apenas 0,34%, ou seja, 23.250 possuem
necessidades especiais, segundo dados do Censo 2010.
A Tabela 5 mostra a escolaridade dos participantes dos dois grupos.
Verificamos que apenas 18,41% dos respondentes possui superior completo,
representando 44 pessoas, e que 15,48% possui Ensino Médio completo, o que
representa 37 respondentes. É possível afirmar que os números estão próximos aos
da população brasileira, sendo que 38,36% dos respondentes PCD, o que
representa 28 participantes, possui apenas o Ensino Médio completo ou incompleto,
enquanto

apenas

11,44%

dos

respondentes

sem

nenhuma

representando 19 respondentes, possui o mesmo grau de escolaridade.
O estado civil dos participantes está representado na Tabela 6:

deficiência,
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Tabela 6 – Dados descritivos do estado civil
Estado Civil

PCD

%

Não PCD

%

Total

%

Solteiro(a)

43

17,99%

83

34,73%

126

52,72%

Casado(a)

24

10,04%

73

30,54%

97

40,59%

Divorciado(a)

3

1,26%

6

2,51%

9

3,77%

Viúvo(a)

3

1,26%

4

1,67%

7

2,92%

Total

73

30,54%

166

69,46%

239

100,00%

Fonte: Elaborada pela autora

É possível identificar que mais da metade da amostra é de solteiros,
correspondendo a 52,72%, o que equivale a 126 respondentes, e 40,59% –
correspondendo a 97 participantes – são casados.
A Tabela 7 indica os dados descritivos da ocupação dos participantes:

Tabela 7 – Dados descritivos da ocupação dos participantes
Ocupação atual

PCD

%

Não PCD

%

Total

%

Empregado

34

14,23%

132

55,23%

171

71,55%

Desempregado

39

16,32%

34

14,23%

68

28,45%

Total

73

30,54%

166

69,46%

239

100,00%

Fonte: Elaborada pela autora

Os dados da Tabela 7 mostram que 71,55% da amostra estavam trabalhando
no momento da aplicação da pesquisa, o que corresponde a 171 pessoas, e 28,45%
estão desempregados, correspondendo a 68 participantes.
Dados do Censo 2010 mostram o nível de ocupação da população de
pessoas economicamente ativas, com 10 ou mais anos de idade, sendo que, do total
de 86,5 milhões de pessoas empregadas, 23,6% possuíam algum tipo deficiência e
76,4% não possuíam nenhuma deficiência. A amostra utilizada no presente estudo
se mostrou compatível com a realidade nacional, sendo que o percentual de PCD
com ocupação atual chega a 14,32%, enquanto não PCD é de 55,23%.
O emprego para PCD no Brasil é amparado pela Lei de cotas, a Lei 8.213/91,
que obriga as empresas com 100 ou mais funcionários a destinarem vagas para
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PCD em proporção que varia de acordo com o número de empregados: de 100 a
200 empregados, a empresa deve reservar 2% das vagas para os deficientes; de
201 a 500 a reserva é de 3%; de 501 a 1.000 é de 4% e para empresas com mais de
1.001 funcionários, a cota é 5% para PCD.
A Tabela 8 indica os dados referente a experiência profissional dos
respondentes:

Tabela 8 – Dados descritivos da experiência profissional dos respondentes
Experiência
Profissional (anos)

F

%

Média

DP

Mediana

Mín. Máx.

PCD

73

31%

15,41

11,74

12,00

2

50

Não PCD

166

69%

12,02

9,779

9,00

1

48

Total

239

100%

12,84

10,36

9,92

1

50

Fonte: Elaborado pela autora

Os resultados indicam que a média é de 12,84 anos, com desvio padrão de
10,36, e mediana de 9 anos. Esses dados podem indicar que os participantes do
estudo possuem uma boa experiência no exercício de suas atividades profissionais.
A Tabela 9 indica a renda dos participantes:

Tabela 9 – Dados descritivos da renda dos participantes
Níveis – Renda

PCD

%

Não PCD

%

Total

%

Até um salário mínimo (R$ 788,00)

12

5,58%

11

5,12%

23

10,70%

Até dois salários mínimos (R$ 1.576,00)

18

8,37%

40

18,60%

58

26,98%

Até três salários mínimos (R$ 2.364,00)

9

4,19%

26

12,09%

35

16,28%

Até quatro salários mínimos (R$ 3.152,00)

6

2,79%

23

10,70%

29

13,49%

Até cinco salários mínimos (R$ 3.940,00)

2

0,93%

7

3,26%

9

4,19%

Até seis salários mínimos (R$ 4.728,00)

9

4,19%

16

7,44%

25

11,63%

Acima de sete salários mínimos
(R$ 5.516,00)
Total de respondentes

6

2,79%

30

13,95%

36

16,74%

62

28,84%

153

71,16%

215

100,00%

Fonte: Elaborada pela autora
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Sendo a renda uma questão optativa do questionário, apenas 215
participantes responderam. Segundo o IBGE e baseado em número de salários
mínimos, a amostra é composta por 37,68% de pessoas pertencentes à classe E, o
que representa renda até dois salários mínimos; 16,28% à classe D, ou seja, renda
até 4 salários mínimos; e a maior parte da amostra, 46,05%, pertence à classe C ou
superior, correspondendo às pessoas que ganham de 4 a 10 salários mínimos.
Renda entre 10 a 20 salários mínimos são considerados classe B e, acima de 20
salários mínimos, classe A.

4.2.

Análise descritiva das variáveis da escala

Os cinco construtos do estudo formaram 31 itens das escalas utilizadas. Foi
realizada uma análise dos itens, comparando com o construto principal apontando a
frequência de respostas, médias dos itens e desvio padrão. Essa análise teve por
objetivo caracterizar as respostas e suas variações em relação aos itens. A Tabela
10 mostra as análises a seguir.
Os construtos estudados foram mensurados por meio de uma escala de 7
pontos (escala do tipo Likert), com o objetivo de analisar o grau de concordância
com as afirmações, segundo uma variação de 1 (discordo totalmente) a 7 (concordo
totalmente). A Tabela 10 mostra as análises de forma detalhada.
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Tabela 10 – Frequência de respostas dos itens das escalas

Fonte: Elaborada pela autora

O primeiro construto analisado foi o Status, contendo cinco afirmações com
média geral de resposta de 2,88 e média do desvio padrão de 1,75. Os itens que
tiveram individualmente a maior média foram o ST5 “O status que um produto me dá
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é irrelevante” com média de 4,59 e desvio padrão de 2,04, e o item ST4 “Eu pagaria
mais por produtos de mais status” com média de 2,71 e desvio padrão de 1,83. O
item com menor média de resposta foi o ST3 “Eu compraria um produto somente
porque ele me dá status” com média de 1,92 e desvio padrão de 1,52.
O segundo construto analisado foi a Não funcionalidade a partir de quatro
itens, com média das respostas de 2,89 e desvio padrão de 1,76. O item desse
construto que teve maior média de resposta foi o F1 “É bobagem comprar produtos
que não sejam práticos” com média de 3,67 e desvio padrão de 1,99. O item com
menor média de repostas foi o F4 “Eu compro produtos por razões não funcionais”
com média 2,5 e desvio padrão de 1,72.
O terceiro construto analisado foi Influência social, por meio de seis itens, com
média geral das respostas de 2,66 e desvio padrão de 1,77. Os itens que tiveram
maior média de respostas foram o IS3 “Antes de comprar produtos de luxo, é
importante saber que tipo de pessoa compra determinados produtos” com média de
2,96 e desvio padrão de 1,93, e o item IS6 “Eu evito usar produtos de luxo que estão
fora de moda” com média de 2,95 e desvio padrão de 1,82. O item que apresentou
menor média foi o IS2 “Meus amigos e eu costumamos comprar os mesmos
produtos de luxo” com média de 2,07 e desvio padrão de 1,40.
O quarto construto analisado foi a Autoestima, por meio de seis itens, com
média geral de 5,86 e desvio padrão de 1,41. Os itens que tiveram maior média de
resposta foram AE4 “Eu tenho motivos para me orgulhar na vida” com média de 6,21
e desvio padrão de 1,25, e o item AE3 “Eu acho que tenho muitas boas qualidades”
com média de 6,12 e desvio padrão de 1,23. O item que teve menor média de
respostas foi AE2 “Sou capaz de fazer tudo tão bem como as outras pessoas”, com
média de 5,16 e desvio padrão de 1,77.
O quinto e último construto analisado foi a Atitude face ao luxo com média
geral de 3,47 e desvio padrão de 1,83. Os itens que apresentaram maior média
foram o L5 “Eu gosto de produtos de luxo” com média de 3,89 e desvio padrão de
1,84, e o item L1 “Eu conheço muitos produtos de luxo” com média de 3,85 e desvio
padrão de 1,87.
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4.3.

Teste de normalidade

Para verificar se a distribuição da amostra é normal e possui a mesma
variância entre grupos de respondentes, a partir dos escores médios das escalas,
foram

realizados

testes

de

normalidade

Kolmogorov-Smirnov

e

Levene,

apresentados na Tabela 11:

Tabela 11 – Teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov e Levene
Status

Não
funcionalidade

Influência
social

Autoestima

Luxo

Kolmogorov-Smirnov Z

1,85

1,05

1,52

1,82

1,15

p-valor (bicaudal)

0,00

0,22

0,02

0,00

0,14

Levene
p-valor (bicaudal)

0,12
0,91

2,63
0,11

0,93
0,34

0,54
0,47

2,61
0,11

Fonte: Elaborada pela autora

Conforme apresenta a Tabela 11, as variáveis Status, Influência social e
Autoestima apresentaram níveis de significância inferiores a 0,05 e não podem ser
consideradas como distribuições normais de dados. Já as variáveis Não
funcionalidade e Atitude face ao luxo apresentaram nível de significância igual a 0,22
e 0,14, respectivamente, superior ao padrão 0,05 e podem ser consideradas como
normalmente distribuídas. Todos os construtos apresentaram homogeneidade de
variância, quando comparados entre os grupos com e sem deficiência física.

4.4.

Teste de comparação de medianas

O teste de Mann-Whitney foi usado para testar as medianas dos escores
médios dos construtos das escalas. A abordagem consiste em observar se ambos
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os grupos são independentes (BISQUERA, SARRIERA & MARTINES, 2004). Para
realizar a análise, foi utilizado o software Minitab versão 1.4.

Tabela 12 – Teste de comparação de medianas entre grupos (PCD e não PCD)
Variável

Status

Não funcionalidade

Influência social

Autoestima

Atitude face Luxo

Grupo

N

Mediana

PCD

73

2,40

Não PCD

166

2,90

PCD

73

2,50

Não PCD

166

3,00

PCD

73

2,66

Não PCD

166

2,50

PCD

73

6,33

Não PCD

166

5,92

PCD

73

3,00

Não PCD

166

3,33

p-valor

0,01

0,01

0,56

0,05

0,42

Fonte: Elaborada pela autora

Ao verificar os resultados dos testes na Tabela 12, o construto Status
apresenta diferença significativa entre as medianas entre os dois grupos de
respondentes analisados, PCD e não PCD. Assim, o resultado do teste evidencia
que pessoas sem deficiência possuem maior percepção de status. Possivelmente,
pelo fato de pessoas sem deficiência possuírem maior poder aquisitivo se
comparadas com o PCD. Segundo pesquisa realizada pela Febraban (2006), existe
diferença salarial entre PCD e não PCD; e entre os fatores que contribuem para
essa diferenciação está o baixo nível de qualificação das PCD, o que não auxilia
alcançar cargos com maior remuneração.
O construto Não funcionalidade indica que existe diferença significativa entre
as medianas dos grupos PCD e não PCD, porém o grupo de PCD tem maior
percepção de funcionalidade atribuída aos produtos, com mediana de 2,50, do que o
grupo de não PCD, que apresentou mediana de 3,00. Isso ocorre, possivelmente,
pelo fato de pessoas com deficiência possuírem maior dificuldade para manusear
determinados produtos e, por isso, podem preferir produtos mais funcionais. Com o
objetivo de conquistar o público PCD, empresas e profissionais interessados na área
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de design e desenvolvimento de novos produtos podem atribuir mais funcionalidades
aos produtos para aumentar a atratividade deste público.
Para o construto Influência social, o resultado do teste Mann-Whitney indica
que não existe diferença significativa entre as medianas dos dois grupos. Uma
possível explicação é o fato de os PCDs estarem cada vez mais inseridos na
sociedade por meio de programas de inclusão social e até mesmos de leis de
cotas nas organizações, possibilitando-lhes pertencer a diversos grupos na
sociedade e em seu ambiente de trabalho. A influência social pode acontecer por
meio do consumo de determinados bens e serviços que lhes darão status em
determinados grupos.
Para o construto Autoestima, o resultado do teste Mann-Whitney indica que
há diferença significativa entre as medianas dos dois grupos, PCD e não PCD.
Analisando as medianas dos dois grupos, é possível identificar que a autoestima é
maior no grupo de PCD, com mediana de 6,33 quando comparada com o grupo de
não PCD, com mediana de 5,92. Isso possivelmente acontece pelo fato de as
pessoas com deficiência desejam ser vistas apenas como consumidores com
necessidades diferenciadas, e não como vítimas ou sofredoras. Os PCDs gostam de
estar na moda para não se sentirem ainda mais diferentes das pessoas ditas
normais (KAUFMAN-SCARBOROUGH, 1998).
Sobre o construto Atitude face ao luxo, a Tabela 12 indica que não existe
diferença significativa entre as medianas dos dois grupos, portanto as percepções
de Atitude face aos bens de luxo são semelhantes entre PCD e não PCD. Dado
estes resultados, os dois grupos possuem, de forma semelhante, a atratividade de
produtos desta categoria.
Após a análise dos construtos entre grupos, o próximo tópico analisará os
relacionamentos entre os construtos de acordo com modelo de pesquisa
desenvolvido neste estudo.
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4.5.

Avaliação do modelo de mensuração reflexivo

Inicialmente foi realizada uma análise dos coeficientes de correlação (PLS
algoritmo). De acordo com a sugestão de Hair et al. (2013), o valor da carga fatorial
deve ser acima de 0,7 para gerar um mínimo de correlação entre os itens do
construto. Foram identificadas três cargas muito baixas em itens de Autoestima,
duas em Não funcionalidade, uma em Status, quatro em Influência social e duas em
Atitude face ao luxo e, portanto, foram retirados os itens, a saber: AE1, AE4, AE5,
F1, F3, ST5, L1 e L2. Para reforçar esse procedimento, foi analisado o valor da
variância explicada (r2) do construto Atitude face ao luxo, e não houve alteração no
índice, confirmando que esses elementos deveriam ser retirados da análise
posterior.
Depois desse procedimento, foi utilizada a Análise Fatorial no modelo
estrutural para examinar a validade convergente e discriminante dos construtos
(HAIR, TATHAM, ANDERSON & BLACK, 2005).
A validade discriminante consiste no grau em que dois conceitos similares são
distintos, e a validade convergente avalia o grau em que duas medidas do mesmo
conceito estão correlacionadas (HAIR et al., 2005; HAIR et al., 2013).
A Tabela 13 apresenta o resultado da Análise Fatorial, em que todos os
construtos apresentam indicadores com cargas altas em suas variáveis latentes, e
cargas baixas nas demais variáveis latentes, indicando boa validade discriminante e
convergente (CHIN, 2000).
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Tabela 13 – Cargas fatoriais nos construtos
Construto

Autoestima

Variável Autoestima

Não
funcionalidade

Status

Influência
Luxo
social

AE2

0,69

0,10

-0,04

0,07

0,12

AE3

0,79

0,02

-0,01

0,01

0,15

AE6

0,78

0,04

0,00

0,03

0,15

F2

-0,03

0,82

0,23

0,19

0,20

F4

0,06

0,71

0,25

0,30

0,15

ST1

-0,08

0,08

0,72

0,36

0,41

ST2

0,01

0,23

0,82

0,63

0,56

ST3

-0,06

0,26

0,77

0,52

0,44

ST4

0,05

0,26

0,82

0,57

0,54

IS4

0,03

0,27

0,54

0,80

0,54

IS5

0,02

0,33

0,56

0,79

0,51

L3

0,17

0,11

0,51

0,51

0,85

L4

0,09

0,25

0,57

0,55

0,84

L5

0,03

0,12

0,48

0,49

0,78

L6

0,09

0,23

0,55

0,54

0,77

Não funcionalidade

Status

Influência social

Atitude face ao luxo

Fonte: Elaborada pela autora

A variância média extraída é outro indicador utilizado para validade
convergente e, de acordo com Fornell & Larcker (1981) e Hair, Ringle e Sarstedt
(2011), o critério para validação do indicador é apresentar um valor superior a 0,5.
A confiabilidade composta é utilizada para avaliar o modelo de mensuração
(HAIR et al., 2013). Esse indicador descreve o grau em que os indicadores
representam o construto latente em comum, e tem como valor de referência
aceitável 0,70.
Para a validade convergente, é utilizada a consistência interna, e um alto
valor de consistência interna no construto indica que todas as variáveis representam
o mesmo construto latente. O Alpha de Cronbach avalia a consistência interna, e
seu valor varia de 0 a 1, sendo que altos valores indicam alto nível de consistência.
Para estudos exploratórios, valores entre 0,60 e 0,70 são considerados aceitáveis; já
para estudos em estágios mais avançados, valores entre 0,70 e 0,90 são
considerados satisfatórios (FORNELL & LARCKER, 1981; NUNALLY & BERSTEIN,
1994; HAIR et al., 2013).
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Para verificar a validade discriminante entre construtos, são utilizadas a matriz
de correlação estimada e a raiz quadrada da variância média extraída dos
construtos (AVE). Para Fornell & Larcker (1981), a raiz quadrada da AVE dos
construtos deve ser maior que a correlação entre as variáveis latentes.
A Tabela 14 apresenta todos os indicadores mencionados.

Tabela 14 – Indicadores do modelo de mensuração
Autoestima

Não
funcionalidade

Status

Influência
social

Atitude
face ao
luxo

Autoestima

0,80

Não funcionalidade

0,01

0,82

Status

0,00

0,28

0,79

Influência social

0,01

0,32

0,61

0,89

Atitude face ao luxo

0,12

0,19

0,63

0,59

0,85

AVE

0,64

0,67

0,62

0,79

0,71

Confiabilidade Composta

0,84

0,80

0,87

0,88

0,91

Alpha de Cronbach

0,72

0,53

0,79

0,73

0,87

Fonte: Elaborada pela autora

Os valores apresentados estão dentro do estipulado pelos autores citados
anteriormente, com exceção do indicador Alpha de Cronbach no caso de Não
funcionalidade, que ficou em 0,53. Porém, de acordo com Hair et al. (2013), o Alfa
de Cronbach é sensível ao número de itens da escala e, geralmente, tende a
subestimar a consistência interna, sendo mais apropriado realizar a avaliação pela
confiabilidade composta, na qual o indicador apresentou valores adequados.
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4.6.

Avaliação do modelo estrutural

Para avaliação do modelo estrutural, os requisitos seguiram as orientações de
Hair et al. (2013):
a) Examinar a colinearidade de cada conjunto de preditores do modelo
estrutural;
b) Utilizar a técnica de bootstrapping para verificar a significância dos
indicadores (p-valor);
c) Calcular o coeficiente de determinação (r2) para as variáveis latentes
endógenas;
d) Calcular a relevância preditiva (Q2) por meio da técnica de blindfolding;
e) Calcular o tamanho do efeito f2, que permite verificar a contribuição de
um construto exógeno sobre uma variável latente endógena.
A colinearidade de cada conjunto de preditores do modelo estrutural foi
examinada e o valor de tolerância (VIF) apresentado por todos os indicadores foi
inferior a 5, valor sugerido por Hair et al. (2013). A Tabela 15 apresenta os valores
de tolerância.

Tabela 15 – Valor de tolerância (VIF)
Autoestima

Não
funcionalidade

Autoestima

Status

Influência
social

Luxo

1,00

1,00

1,10

Não funcionalidade

1,13

Status

1,63

Influência social

1,67

Atitude face ao luxo
Fonte: Elaborada pela autora

A técnica bootstrapping foi utilizada para análise das significâncias dos
indicadores (EFRON & TIBSHIRANI, 1998). A técnica bootstrapping calcula

72

estimativas de parâmetros e seus intervalos de confiança com base em múltiplas
estimações (HAIR, ANDERSON, TATHAM & BLACK, 2005; HAIR et al., 2013).
A reamostragem utilizada no estudo foi de 5.000 amostras, com reposição de
239 casos, de acordo com as recomendações de Hair et al. (2013).
A estatística t de Student analisa a hipótese de os coeficientes de correlação
serem iguais a zero e, se os resultados indicarem valores superiores a 1,96, a
hipótese é rejeitada e a correlação é significante (EFRON & TIBSHIRANI, 1998;
HAIR et al., 2013). A Tabela 16 apresenta uma síntese dos valores dos coeficientes
das variáveis.

Tabela 16 – Cargas fatoriais do modelo de medidas e estatística t de Student
Média

Desvio
padrão

Estatística T

P-valor
(bicaudal)

AE2 <- AE

0,67

0,21

3,30

0,00

AE3 <- AE

0,81

0,18

4,79

0,00

AE6 <- AE

0,75

0,20

4,11

0,00

F2 <- NÃO FUNC

0,88

0,13

7,05

0,00

F4 <- NÃO FUNC

0,70

0,18

4,15

0,00

IS4 <- IS

0,90

0,02

50,18

0,00

IS5 <- IS

0,87

0,02

37,55

0,00

L3 <- LUXO

0,85

0,03

32,23

0,00

L4 <- LUXO

0,90

0,01

66,61

0,00

L5 <- LUXO

0,83

0,03

28,03

0,00

L6 <- LUXO

0,79

0,03

23,17

0,00

ST1 <- ST

0,72

0,05

15,31

0,00

ST2 <- ST

0,82

0,03

27,30

0,00

ST3 <- ST

0,77

0,04

20,18

0,00

ST4 <- ST

0,83

0,03

32,63

0,00

Fonte: Elaborada pela autora

Os valores dos coeficientes entre os construtos e as estatísticas t de Students
estimados pela técnica de bootstrapping são apresentados na Tabela 17. Alguns
valores dos relacionamentos não apresentaram valores de t de Student superiores a
1,96 (nível de significância = 5%).
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Tabela 17 – Coeficientes do modelo estrutural – entre construtos
Média

Desvio
padrão

Estatística T

P-valor
(bicaudal)

Autoestima à influência social

0,02

0,09

0,12

0,90

Autoestima à atitude face ao luxo

0,12

0,06

2,01

0,05

Autoestima ao status

0,01

0,08

0,03

0,98

Não funcionalidade à atitude face ao luxo

-0,03

0,07

0,61

0,54

Influência social à atitude face ao luxo

0,34

0,07

4,90

0,00

Status à atitude face ao luxo

0,43

0,06

7,37

0,00

Fonte: Elaborada pela autora

De acordo com as estatísticas T da Tabela 17, o relacionamento da Não
funcionalidade e da Atitude face ao luxo, assim como os relacionamentos da
autoestima com Status e Influência social não foram considerados significantes, e
suas respectivas hipóteses não foram confirmadas. Os valores do coeficiente de
determinação do modelo do estudo são apresentados na Tabela 18.
Os valores Q2 da Atitude face ao luxo foram considerados acima de zero, em
contrapartida, em relação à Influência social e Status não, indicando que não tem
relevância preditiva, conforme Tabela 18.

Tabela 18 – Valores de r2´´ e Q2 dos construtos endógenos
r2

r2
ajustado

Q2

Influência social

0,00

-0,00

-0,01

Status

0,00

-0,00

0,00

Atitude face ao luxo

0,54

0,53

0,33

Construtos

Fonte: Elaborada pela autora
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A Tabela 19 apresenta os valores de f2 e mostra que a maioria dos construtos
apresenta um efeito entre pequeno e médio.
Tabela 19 – Valores de f2
Construtos

Autoestima

Não
Influência
Luxo
Status
funcionalidade
social

Autoestima

0,00

0,03

0,10

Não funcionalidade

0,00

Status

0,22

Influência social

0,13

Atitude face ao luxo
Fonte: Elaborada pela autora

As hipóteses referentes ao moderador Porte de Deficiência Física foram
testadas, sendo rodadas em um novo modelo. A variável PCD foi operacionalizada
como dummy no modelo com o valor zero igual a pessoas com deficiência e valor
igual a um para as pessoas sem deficiência.
Os valores de relacionamentos entre construtos e das moderações e os
respectivos valores estatísticos e as estatísticas t de Student, estimados pela técnica
de bootstrapping, são apresentados na Tabela 20.

Tabela 20 – Coeficientes do modelo estrutural – entre construtos
Cargas
(média)

Desvio
padrão

Teste –
T

P-valor
(bicaudal)

Autoestima -> Influência social

0,02

0,09

0,12

0,91

Autoestima -> Atitude face ao luxo

0,08

0,05

1,99

0,05

Autoestima -> Status

0,00

0,08

0,03

0,98

Não funcionalidade -> Atitude face ao luxo

-0,01

0,06

0,41

0,68

Influência social -> Atitude face ao luxo

0,36

0,06

5,68

0,00

Status -> Atitude face ao luxo

0,42

0,06

6,96

0,00

Porte de Def. Física * Autoestima -> Atitude

-0,20

0,21

1,97

0,05

Porte de Def. Física * Autoestima -> Inf. social

0,25

0,25

0,55

0,58

Porte de Def. Física * Autoestima -> Status

0,18

0,28

0,32

0,75

Relacionamento

Fonte: Elaborada pela autora
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De acordo com as estatísticas T da Tabela 20, o relacionamento da Não
funcionalidade e da Atitude face ao luxo, assim como os relacionamentos da
autoestima com Status e Influência social não foram considerados significantes.
Além disto, observa-se que é significante o relacionamento da Autoestima com
Atitude e moderado negativamente pelo porte de deficiência física
A Figura 2 apresenta o modelo de pesquisa com análise de hipóteses, sendo
que as linhas tracejadas representam relacionamentos que não foram evidenciados
como estatisticamente significantes.

Figura 2 – Modelo de pesquisa com análise de hipóteses

Fonte: Elaborado pela autora
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4.7.

Modelo teórico ajustado

A Tabela 21 apresenta a análise de AVE, Alpha de Cronbach e Confiabilidade
composta

do

Modelo

Teórico

Ajustado

e

contempla

os

construtos

com

relacionamentos significantes localizados na análise anterior, em que todos os
valores estão de acordo com o estipulado pelos autores citados previamente.

Tabela 21 – Indicadores do modelo de mensuração – Modelo Teórico Ajustado
Status

Atitude
face ao
luxo

Influência
social

Autoestima

Status

0,79

Influência social

0,62

0,89

Atitude face ao luxo

0,63

0,60

0,85

Autoestima

0,02

0,06

0,50

0,73

AVE

0,62

0,79

0,71

0,54

Confiabilidade composta

0,87

0,88

0,91

0,78

Alpha de Cronbach

0,79

0,73

0,87

0,78

Fonte: Elaborada pela autora

Os valores de relacionamentos entre construtos e das moderações, e os
respectivos valores estatísticos e as estatísticas t de Student, estimados pela técnica
de bootstrapping, são apresentados na Tabela 22.

Tabela 22 – Coeficientes do modelo estrutural – entre construtos
Relacionamento

Cargas
(média)

Desvio
padrão

Teste –
T

p-valor
(bicaudal)

Autoestima -> Atitude face ao luxo

0,07

0,01

1,99

0,05

Influência social -> Atitude face ao luxo

0,34

0,06

5,96

0,00

Status -> Atitude face ao luxo

0,40

0,06

6,83

0,00

Porte de Def. Física * Autoestima -> Atitude

-0,19

0,02

1,97

0,05

Fonte: Elaborada pela autora

A Tabela 23 apresenta os valores de tolerância (VIF) do Modelo Ajustado.
Todos os indicadores estão dentro do limite, inferiores a 5,0.
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Tabela 23 – Valor de tolerância (VIF) – Modelo Ajustado
Status

1,65

Influência social

1,70

Autoestima

1,56

Fonte: Elaborada pela autora

O coeficiente de determinação (r²) indica quanto da variação total é comum
aos elementos que constituem os pares analisados. Para Cohen (1977), valores de
r² iguais a 10% são considerados baixos, 30% são considerados médios e 50% são
considerados altos.
A técnica blindfolding foi utilizada para verificar a relevância preditiva do
modelo. Os resultados de valor Q2 maiores que 0 indicam que os construtos
exógenos têm relevância preditiva sobre os construtos endógenos em consideração.
O coeficiente de determinação (r²) e a relevância preditiva do Modelo
Ajustado são apresentados na Tabela 24.

Tabela 24 – Valores de r2 e Q2 dos construtos endógenos – Modelo Ajustado
Construtos

r2

r2
ajustado

Q2

Atitude face ao luxo

0,54

0,53

0,37

Fonte: Elaborada pela autora

O tamanho do efeito f2 permite verificar a contribuição de um construto
exógeno sobre uma variável latente endógena. Os valores f2 de 0,02; 0,15 e 0,35
indicam, respectivamente, um efeito pequeno, médio e grande de um construto
exógeno sobre um construto endógeno (COHEN, 1988).
O tamanho do efeito f2 do Modelo Ajustado é apresentado na Tabela 25:
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Tabela 25 – Valores de f2 – Modelo Ajustado
Construtos

Atitude

Status

0,21

Influência social

0,13

Autoestima

0,10

Fonte: Elaborada pela autora

A Figura 3 apresenta o Modelo Teórico Ajustado com as cargas.

Figura 3 – Modelo resultante da pesquisa

Fonte: Elaborada pela autora
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4.8.

Discussão dos resultados

O estudo está fundamentado nos antecedentes da atitude face aos bens de
luxo. Portanto, foi desenvolvido, a partir da revisão da literatura, um modelo teórico
de pesquisa a partir de estudos sobre Influência social, Status, Autoestima, Não
funcionalidade e Atitude face aos bens de luxo. As relações entre os construtos
foram analisadas estatisticamente, proporcionando o teste das hipóteses sugeridas
para analisar o problema de pesquisa. Ao todo, foram analisadas 9 hipóteses.
As respostas dos 239 participantes considerados válidos para a pesquisa
apresentaram evidências que podem determinar elementos importantes para os
fatores antecedentes à atitude face ao luxo e suas diferenças entre pessoas
portadoras de deficiência física e de pessoas sem deficiência.
A primeira hipótese foi confirmada, corroborando com o estudo de
Christopher, Marel & Carrol (2004), de acordo com o qual os autores afirmam que
indivíduos que buscam aumentar seu status tendem a consumir produtos de luxo.
Além disso, no consumo para a obtenção de status, o consumidor tem como objetivo
obter reconhecimento do seu grupo de certa posição na hierarquia social, em que os
indivíduos tendem a usar produtos socialmente consumidos na procura pelo status
(FEATHERSTONE, 1995; TEIMOURPOUR et al., 2012). Baumeister & Leary, 1995,
afirmam que as pessoas usam o consumo para ganhar status.
A segunda hipótese não foi confirmada, portanto, de acordo com os
resultados deste estudo, não se pode afirmar que a Não funcionalidade percebida
influencia a Atitude face ao luxo, corroborando o estudo de Riley, Lomax & Blunden
(2004), no qual afirmam que os consumidores de produtos de luxo são influenciados,
principalmente, pela marca e pelo status, sendo que a funcionalidade do produto é
apenas presumida.
Foi confirmada a terceira hipótese, de acordo com a qual se constatou que a
Influência social influencia positivamente a Atitude face ao luxo (RICHOU, 1999;
DOUGLAS & ISHERWOOD, 2004; EASTMAN et al., 1999). Segundo Campbell
(1987), os consumidores buscam aproximar seu padrão de consumo daquele
exibido por um grupo, impulsionados por aspectos como gosto e estilo.
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A quarta hipótese foi confirmada, e, portanto, corroborou os estudos de
Truong & McColl (2011), autores que afirmam existir forte relação entre autoestima e
consumo de produtos de luxo.
De acordo com os resultados, a Autoestima não obteve influência significativa
sobre as percepções de Status e Influência social, e não foi possível confirmar a
quinta e a sexta hipóteses, embora esses fatores tenham relação positiva com a
atitude sobre os produtos luxo.
Os coeficientes obtidos na análise do relacionamento entre a variável
moderadora porte de deficiência física não foram significantes para as hipóteses
H7a e H7c, e, portanto, não foram suportadas. Desse modo, o impacto da Influência
social e do Status sobre a Atitude face ao luxo não foram influenciados pelo porte de
deficiência física, de acordo com os resultados. Assim, não se pode afirmar que as
diferenças de percepções entre os grupos de respondentes analisados resultem em
alterações significativas nas relações entre estes construtos estudados, embora os
grupos sejam distintos fisicamente.
Conforme os resultados, há evidência de moderação e diferenças entre os
dois grupos para o relacionamento entre Autoestima e Atitude face ao luxo, portanto
a hipótese H7b foi confirmada. Dessa forma, o impacto da autoestima sobre a
Atitude face ao luxo é influenciada pelo porte de deficiência física de acordo com os
resultados. Assim, podemos afirmar que há diferenças de percepção entre os grupos
de respondentes, sendo que, para os PCDs, a autoestima influencia sensivelmente a
atitude face ao luxo de forma positiva, comparada aos indivíduos que não possuem
deficiência física.
Para Cohen (1977), resultados acima de 50% são considerados altos e, de
acordo com os resultados deste estudo, os construtos Influência social, Status e
Autoestima explicam 53,3% da Atitude face luxo, o que mostra que os construtos
selecionados para o estudo proporcionam poder de explicação satisfatória ao
construto dependente.
A Tabela 26 apresenta a síntese dos testes de hipótese do estudo.
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Tabela 26 – Síntese dos testes de hipótese do estudo
HIPÓTESE

DESCRIÇÃO

RESULTADO

H1

A percepção de Status influencia positivamente a Atitude
face ao luxo

CONFIRMADA

H2

A Não funcionalidade percebida influencia positivamente a
Atitude face ao luxo

NÃO CONFIRMADA

H3

A Influência social influencia positivamente a Atitude face ao
luxo

CONFIRMADA

H4

A Autoestima influencia positivamente a Atitude face ao luxo

CONFIRMADA

H5

A Autoestima influencia positivamente a percepção de
Status

NÃO CONFIRMADA

H6

A Autoestima influencia positivamente a Influência social

NÃO CONFIRMADA

H7a

Porte de deficiência física modera a relação entre a
Autoestima e o Status

NÃO CONFIRMADA

H7b

Porte de deficiência física modera a relação entre a
Autoestima e a Atitude face ao luxo

CONFIRMADA

H7c

Porte de deficiência física modera a relação entre a
Autoestima e a Influência social

NÃO CONFIRMADA

Fonte: Elaborada pela autora
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5. CONCLUSÃO

A revisão da literatura mostrou que a decisão de compra pode ser abordada
de várias maneiras, sendo guiada pelo valor social e pelo valor simbólico, ou seja, o
que o produto representa para o indivíduo e o que ele pode representar para o grupo
que o consome.
Entre os potenciais consumidores de produtos de luxo, há o grupo de pessoas
portadoras de deficiência física. Portanto, objetivou-se contribuir com informações
dos fatores antecedentes da atitude face aos bens de luxo desse público e que
podem suscitar contribuições relativas às estratégias mercadológicas para a
conquista e fidelização deste público.
Woodliffe (2004) recomenda esforços na condução de pesquisas que
envolvam consumidores com diferentes deficiências. Assim, este estudo buscou
contribuir, academicamente, com conhecimentos sobre o assunto pesquisado nesse
grupo de pessoas.
Este estudo objetivou identificar e analisar os fatores antecedentes da atitude
face ao luxo de pessoas portadoras de deficiência física e de pessoas sem
deficiência, além de comparar as percepções identificadas para análise entre esses
dois grupos.
Com a análise das hipóteses, pôde-se concluir que a percepção de Status,
Autoestima e Influência social impactam positivamente a Atitude face ao luxo, pois
os indivíduos buscam maior representatividade entre seus grupos sociais por meio
do consumo de bens de luxo. Assim, os resultados semelhantes de percepções dos
construtos antecedentes à atitude de luxo nos dois grupos estudados convergem a
estudos anteriores.
O grupo de pessoas com deficiência física tem maior percepção de
funcionalidade atribuída aos produtos, possivelmente pelo fato da dificuldade de
manuseio por conta de suas limitações físicas e, por isso, dão preferência a
produtos mais funcionais, mas não se pode confirmar a relação desse consumo com
a formação da atitude face a estes bens.
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Além disso, pessoas com deficiência física têm percepção semelhante de
Influência social, talvez por estarem mais integrados na sociedade por meio de
programas de inclusão social e leis de cotas nas organizações, possibilitando-lhes
pertencer a grupos específicos na sociedade e em seu ambiente de trabalho.
Kaufman-Scarborough (1998) acredita que modificações implementadas
pelas organizações, de maneira a melhor satisfazer o público com deficiência,
apresentam consequências imediatas do ponto de vista estratégico, sendo uma
delas fidelizar os consumidores portadores de deficiência. Embora a funcionalidade
não se mostrou significante para influenciar a atitude face aos bens de luxo neste
estudo, os resultados das percepções deste construto evidenciam que outros
produtos que tenham funcionalidades aprimoradas podem favorecer as vendas aos
potenciais clientes PCDs.
Embora limitado fisicamente, o PCD possui maior autoestima quando
comparado ao grupo de pessoas sem deficiência, e esse fator influencia a atitude
face ao luxo, segundo os respondentes desta pesquisa. Portanto, os resultados
deste estudo podem auxiliar futuras estratégias de marketing a partir da diversidade
do público consumidor de maneira a evitar conotações negativas e estereótipos,
uma vez que apresentam as percepções de um grupo pouco estudado neste tema.
Assim, também se concluiu que os fatores emocionais estão associados à formação
da atitude em relação à aquisição de produtos de luxo, principalmente nas pessoas
com deficiência física.
Estudos empíricos que analisam os fatores associados com a aquisição de
bens e diferentes perfis de consumidores podem auxiliar as empresas interessadas
a alavancar seus programas e metas de marketing e vendas, por exemplo, com a
provisão de informações que promovam o desenvolvimento de futuras campanhas
publicitárias que sejam mais efetivas ao focar em aspectos que devem ser
observados pelos consumidores deste segmento de produtos. Conforme os
resultados deste estudo, recomenda-se que as campanhas publicitárias voltadas a
produtos de luxo foquem, primariamente, em temas que valorizem o status, a
influência social e a autoestima nessa ordem de prioridades, visto que esses
fatores foram os mais associados com a atitude face aos bens de luxo,
comparativamente entre si.
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É importante que as empresas compreendam e estejam atentas a percepções
e atitudes dos consumidores de luxo, com o objetivo de criar um planejamento
diferenciado e que se adéque à exclusividade desse segmento, a fim de satisfazer
as necessidades dos diferentes públicos, como apresentação do status que o
produto trará ao consumidor, seus impactos na autoestima ou como o produto trará
influência social ao indivíduo.
Porém, o estudo possui limitações que devem ser apontadas. Uma delas é o
fato de o estudo pode conter erros de medida em decorrência de imprecisão na
mensuração dos valores reais das respostas e, portanto, não se pode afirmar que a
significância e os valores dos testes realizados neste estudo sejam constantes.
A partir das limitações do estudo, uma pesquisa com outros tipos de
deficiência, como, por exemplo, visual ou auditiva seria uma possibilidade para
futuras investigações. Apesar das diversas publicações já existentes sobre o tema
do universo do luxo, ainda são poucas as pesquisas que tratam especificamente
sobre o comportamento do consumidor PCD no mercado de luxo. Sabe-se que
23,9% da população brasileira possui algum tipo de deficiência, o que corresponde a
mais de 45,6 milhões de PCDs; no entanto, pesquisadores dos campos de
administração e marketing no Brasil pouco exploram esse tema.
O público PCD é um consumidor potencial, pois ele está cada vez mais
inserido na sociedade, o que gera a necessidade de maior atenção dos gestores da
administração. Este estudo propicia outras questões investigativas e possibilidades
de

desenvolvimento

de

pesquisas

futuras

voltadas

às

emoções

sobre

comportamento dos consumidores PCDs no segmento de luxo, tema que não foi
explorado neste estudo. Também é possível investigar as relações a partir do ponto
de vista dos fornecedores de produtos de luxo voltados ao público PCD.
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7. APÊNDICE

QUESTIONÁRIO FINAL

“ESTUDOS DOS FATORES ANTECEDENTES DA ATITUDE FACE AOS BENS DE
LUXO: UMA ANÁLISE ENTRE GRUPOS DE PESSOAS PORTADORAS DE
DEFICIÊNCIA FÍSICA E PESSOAS SEM DEFICIÊNCIA”

Prezado participante,
Este questionário faz parte da pesquisa de conclusão do curso de Mestrado
em Administração da Universidade Metodista de São Paulo e pretende coletar dados
para um estudo sobre os fatores antecedentes da atitude face ao consumo de bens
de luxo.
Entendo que o tempo hoje é algo escasso, mas peço sua colaboração para
me ajudar nesta pesquisa. Para que suas respostas tenham validade científica para
o estudo, é imprescindível responder a todas as questões. Não existem respostas
certas ou erradas, o que importa é sua opinião e experiência pessoais. Por questões
éticas, irei tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo, assim como
com anonimato. Os dados serão utilizados exclusivamente para análise
investigatória.
As questões foram criadas de modo a serem respondidas a partir de uma
escala de 1 a 7, sendo que 1 representa que discorda totalmente e 7 que concorda
totalmente.
Agradeço desde já por sua ajuda e gostaria de contar com a sua colaboração
respondendo ao questionário!
Obrigada.
Juliana Mergel
Pós-Graduanda em Administração
Universidade Metodista de São Paulo
juliana.mergel@gmail.com
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*Obrigatório
“Aceito participar de uma pesquisa sobre fatores antecedentes da atitude face
aos bens de luxo para fins exclusivamente acadêmicos. Sei que minha opinião
será mantida anônima, analisada e divulgada apenas para fins educativos,
obedecendo critérios científicos.” *
Concordo
Discordo

Antes de comprar produtos de luxo, é importante saber quais produtos de luxo
vão impressionar os outros. *
1. Discordo
totalmente

2. Discordo em
grande parte

3. Discordo 4. Nem concordo 5. Concordo
parcialmente
nem discordo
parcialmente

6. Concordo em
grande parte

7. Concordo
totalmente

6. Concordo em
grande parte

7. Concordo
totalmente

6. Concordo em
grande parte

7. Concordo
totalmente

É bobagem comprar produtos que não sejam práticos. *
1. Discordo
totalmente

2. Discordo em
grande parte

3. Discordo 4. Nem concordo 5. Concordo
parcialmente
nem discordo
parcialmente

Um produto é mais valioso para mim se tiver grife. *
1. Discordo
totalmente

2. Discordo em
grande parte

3. Discordo 4. Nem concordo 5. Concordo
parcialmente
nem discordo
parcialmente

Eu sinto que sou uma pessoa de valor, como as outras pessoas. *
1. Discordo
totalmente

2. Discordo em
grande parte

3. Discordo 4. Nem concordo 5. Concordo
parcialmente
nem discordo
parcialmente

6. Concordo em
grande parte

7. Concordo
totalmente
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Eu conheço muitos produtos de luxo. *
1. Discordo
totalmente

2. Discordo em
grande parte

3. Discordo 4. Nem concordo 5. Concordo
parcialmente
nem discordo
parcialmente

6. Concordo em
grande parte

7. Concordo
totalmente

6. Concordo em
grande parte

7. Concordo
totalmente

6. Concordo em
grande parte

7. Concordo
totalmente

Produtos de luxo são um símbolo de sucesso. *
1. Discordo
totalmente

2. Discordo em
grande parte

3. Discordo 4. Nem concordo 5. Concordo
parcialmente
nem discordo
parcialmente

Eu me interesso por novos produtos que dão status. *
1. Discordo
totalmente

2. Discordo em
grande parte

3. Discordo 4. Nem concordo 5. Concordo
parcialmente
nem discordo
parcialmente

Meus amigos e eu costumamos comprar os mesmos produtos de luxo. *
1. Discordo
totalmente

2. Discordo em
grande parte

3. Discordo 4. Nem concordo 5. Concordo
parcialmente
nem discordo
parcialmente

6. Concordo em
grande parte

7. Concordo
totalmente

Sou capaz de fazer tudo tão bem como as outras pessoas. *
1. Discordo
totalmente

2. Discordo em
grande parte

3. Discordo 4. Nem concordo 5. Concordo
parcialmente
nem discordo
parcialmente

6. Concordo em
grande parte

7. Concordo
totalmente

6. Concordo em
grande parte

7. Concordo
totalmente

Eu conheço muito sobre produtos de luxo. *
1. Discordo
totalmente

2. Discordo em
grande parte

3. Discordo 4. Nem concordo 5. Concordo
parcialmente
nem discordo
parcialmente
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O produto de luxo representa uma conquista. *
1. Discordo
totalmente

2. Discordo em
grande parte

3. Discordo 4. Nem concordo 5. Concordo
parcialmente
nem discordo
parcialmente

6. Concordo em
grande parte

7. Concordo
totalmente

Eu compraria um produto somente porque ele me dá status. *
1. Discordo
totalmente

2. Discordo em
grande parte

3. Discordo 4. Nem concordo 5. Concordo
parcialmente
nem discordo
parcialmente

6. Concordo em
grande parte

7. Concordo
totalmente

Eu só compro produtos que tenham um propósito funcional. *
1. Discordo
totalmente

2. Discordo em
grande parte

3. Discordo 4. Nem concordo 5. Concordo
parcialmente
nem discordo
parcialmente

6. Concordo em
grande parte

7. Concordo
totalmente

Antes de comprar produtos de luxo, é importante saber que tipo de pessoas
compra determinados produtos. *
1. Discordo
totalmente

2. Discordo em
grande parte

3. Discordo 4. Nem concordo 5. Concordo
parcialmente
nem discordo
parcialmente

6. Concordo em
grande parte

7. Concordo
totalmente

6. Concordo em
grande parte

7. Concordo
totalmente

6. Concordo em
grande parte

7. Concordo
totalmente

Eu acho que tenho muitas boas qualidades. *
1. Discordo
totalmente

2. Discordo em
grande parte

3. Discordo 4. Nem concordo 5. Concordo
parcialmente
nem discordo
parcialmente

Eu tenho interesse em produtos de luxo. *
1. Discordo
totalmente

2. Discordo em
grande parte

3. Discordo 4. Nem concordo 5. Concordo
parcialmente
nem discordo
parcialmente
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Eu pagaria mais por produtos de mais status. *
1. Discordo
totalmente

2. Discordo em
grande parte

3. Discordo 4. Nem concordo 5. Concordo
parcialmente
nem discordo
parcialmente

6. Concordo em
grande parte

7. Concordo
totalmente

6. Concordo em
grande parte

7. Concordo
totalmente

Eu compro produtos por razões não funcionais. *
1. Discordo
totalmente

2. Discordo em
grande parte

3. Discordo 4. Nem concordo 5. Concordo
parcialmente
nem discordo
parcialmente

Eu presto atenção em que outros produtos de luxo as pessoas estão
comprando. *
1. Discordo
totalmente

2. Discordo em
grande parte

3. Discordo 4. Nem concordo 5. Concordo
parcialmente
nem discordo
parcialmente

6. Concordo em
grande parte

7. Concordo
totalmente

6. Concordo em
grande parte

7. Concordo
totalmente

6. Concordo em
grande parte

7. Concordo
totalmente

6. Concordo em
grande parte

7. Concordo
totalmente

Eu tenho motivos para me orgulhar na vida. *
1. Discordo
totalmente

2. Discordo em
grande parte

3. Discordo 4. Nem concordo 5. Concordo
parcialmente
nem discordo
parcialmente

Eu me sinto atraído por produtos de luxo. *
1. Discordo
totalmente

2. Discordo em
grande parte

3. Discordo 4. Nem concordo 5. Concordo
parcialmente
nem discordo
parcialmente

O produto de luxo é importante. *
1. Discordo
totalmente

2. Discordo em
grande parte

3. Discordo 4. Nem concordo 5. Concordo
parcialmente
nem discordo
parcialmente
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O status que um produto me dá é irrelevante. *
1. Discordo
totalmente

2. Discordo em
grande parte

3. Discordo 4. Nem concordo 5. Concordo
parcialmente
nem discordo
parcialmente

6. Concordo em
grande parte

7. Concordo
totalmente

Eu gosto de saber quais produtos de luxo deixam boas impressões nos
outros. *
1. Discordo
totalmente

2. Discordo em
grande parte

3. Discordo 4. Nem concordo 5. Concordo
parcialmente
nem discordo
parcialmente

6. Concordo em
grande parte

7. Concordo
totalmente

De um modo geral, eu estou satisfeito (a) comigo mesmo(a). *
1. Discordo
totalmente

2. Discordo em
grande parte

3. Discordo 4. Nem concordo 5. Concordo
parcialmente
nem discordo
parcialmente

6. Concordo em
grande parte

7. Concordo
totalmente

6. Concordo em
grande parte

7. Concordo
totalmente

6. Concordo em
grande parte

7. Concordo
totalmente

Eu gosto de produtos de luxo. *
1. Discordo
totalmente

2. Discordo em
grande parte

3. Discordo 4. Nem concordo 5. Concordo
parcialmente
nem discordo
parcialmente

Eu evito usar produtos de luxo que estão fora de moda. *
1. Discordo
totalmente

2. Discordo em
grande parte

3. Discordo 4. Nem concordo 5. Concordo
parcialmente
nem discordo
parcialmente
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Eu tenho uma atitude positiva com relação a mim mesmo(a). *
1. Discordo
totalmente

2. Discordo em
grande parte

3. Discordo 4. Nem concordo 5. Concordo
parcialmente
nem discordo
parcialmente

6. Concordo em
grande parte

7. Concordo
totalmente

É importante para mim o consumo, no futuro, de produtos de luxo. *
1. Discordo
totalmente

2. Discordo em
grande parte

3. Discordo 4. Nem concordo 5. Concordo
parcialmente
nem discordo
parcialmente

6. Concordo em
grande parte

7. Concordo
totalmente

6. Concordo em
grande parte

7. Concordo
totalmente

6. Concordo em
grande parte

7. Concordo
totalmente

Dou muito valor para produtos de luxo. *
1. Discordo
totalmente

2. Discordo em
grande parte

3. Discordo 4. Nem concordo 5. Concordo
parcialmente
nem discordo
parcialmente

Eu gastaria dinheiro com produtos pouco práticos. *
1. Discordo
totalmente

2. Discordo em
grande parte

3. Discordo 4. Nem concordo 5. Concordo
parcialmente
nem discordo
parcialmente

Você está trabalhando no momento? *
Sim
Não

Gênero: *
Feminino
Masculino

Idade
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Qual é o seu nível de escolaridade? *
Ensino médio completo
Ensino médio incompleto
Superior incompleto
Superior completo
Especialização incompleta
Especialização completa
Mestrado incompleto
Mestrado completo
Doutorado incompleto
Doutorado completo

Estado Civil *
Solteiro (a)
Casado (a)
Divorciado (a)
Viúvo (a)

Experiência profissional em anos, somando todas as empresas que você
trabalhou:

Renda Mensal (opcional)
1. Até um
3. Até três
5. Até cinco
7. Acima de
2. Até dois salários
4. Até quatro
6. Até seis salários
salário
salários
salários
sete salários
mínimos
salários Mínimos
mínimos
mínimo
mínimos
mínimos
mínimos
(R$ 1. 576,00)
(R$ 3. 152,00)
(R$ 4. 728,00)
(R$ 788,00)
(R$ 2. 364,00)
(R$ 3. 940,00)
(R$ 5. 516,00)

