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RESUMO 

Esta dissertação tem como objetivo analisar a influência do comportamento de 
inovatividade do consumidor online em relação ao processo de obsolescência 
programada. A partir da análise teórica dos constructos de inovatividade, 
comportamento do consumidor e processo de obsolescência programada, foram 
adotados as seguintes escalas e modelo para a avaliação e construção da pesquisa: 
a escala Domain Specific Innovativeness (DSI), desenvolvida por Goldsmith e 
Hofacker (1991), pois se trata de uma linha de pesquisa que enfoca a inovatividade, 
limitando a um domínio ou a um produto específico, procurando refletir a tendência 
que o consumidor possui em adotar um produto inovador; a escala New Involvement 
Profile (NIP) desenvolvida por Jain e Srinivasan (1990), contendo onze itens que 
analisam o grau de inovatividade do consumidor, pois o perfil de consumidores 
inovadores pode ser determinado por características comportamentais que levam 
esses consumidores a serem os primeiros a comprarem um novo produto; e o 
Modelo de Difusão de Inovações (MDI), proposto por Rogers (1983), para verificar a 
frequência com que os consumidores adotam determinadas inovações, relacionando 
com o processo de obsolescência programada. A abordagem da pesquisa é 
caracterizada como qualitativa e quantitativa, realizada, no primeiro momento, com 
grupos focais e, após, com levantamento Survey. O público-alvo é composto por 
consumidores de produtos eletroeletrônicos, comercializados pela internet, bem 
como por ser residente nos estados do Rio Grande do Sul ou Santa Catarina. A 
análise dos dados se deu com base nas análises fatorial exploratória, cluster, 
regressão linear múltipla e fatorial confirmatória. Os resultados indicam que: (1) o 
comportamento de inovatividade exerce influência em relação ao processo de 
adoção de compra; (2) O processo de adoção de compra exerce influência em 
relação ao processo de obsolescência programada; (3) o processo de obsolescência 
programada não exerce influência direta sobre o comportamento de inovatividade do 
consumidor. Dessa forma, pode-se concluir que o comportamento de inovatividade 
influencia positivamente o processo de obsolescência programada, fator que se 
confirma a partir do momento em que o consumidor adquire produtos 
eletroeletrônicos inovadores, fomentando o processo de obsolescência programada. 
 
 
Palavras-chave: Marketing; inovatividade; comportamento do consumidor; 
obsolescência programada. 
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ABSTRACT 

This dissertation analyzes the influence of innovative behavior of online consumers 
in relation to the process of planned obsolescence. Based on a theoretical analysis of 
the constructs of innovativeness,  consumer behavior, and the process of planned 
obsolescence,  several scales and models were adopted for the evaluation and 
construction of the research: the Domain Specific Innovativeness (DSI) scale, 
developed by  Goldsmith and Hofacker (1991), was used because it is a line of 

research that focuses on innovativeness limited to a domain or specific product, with 
the aim of reflecting the consumer‟s tendency to adopt an innovative product; the New 

Involvement Profile (NIP) scale, developed by Jain and Srinivasan (1990), which 
contains eleven items that analyze the degree of consumer innovativeness, was 
used because innovative consumer profile can be determined by behavioral 
characteristics that lead these consumers to be the first to buy a new product; and 
the Model of Diffusion of Innovation (MDI), proposed by Rogers (1983), was used to 
determine the frequency with which consumers adopt certain innovations,  relating 
this factor to the process of programmed obsolescence. The methodological 
approach is characterized as qualitative and quantitative, with focus groups, followed 
by a survey. The target audience consists of consumers of electronic products sold 

on the Internet, living in the states of Rio Grande do Sul or Santa Catarina. The data 

were analyzed based on exploratory factor analysis, cluster analysis, multiple linear 
regression, and confirmatory factor analysis. The results indicate that: (1) innovative 
behavior influences buying behavior; (2) Buying behavior influences the process of 
planned obsolescence; and 3) the process of planned obsolescence directly 
influences innovative consumer behavior. Thus, it can be concluded that innovative 
behavior  positively influences the process of planned obsolescence, which is 
confirmed when the consumer buys an innovative electronic product, fostering the 

process of planned obsolescence.  
 

 

Keywords: Marketing, innovativity, consumer behavior; planned obsolescence. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Os primeiros estudos relacionados ao comportamento do consumidor 

visavam identificar como os consumidores reagiriam diante da oferta e de processos 

de comunicação de determinados produtos, bem como tinham como principal 

objetivo compreender quais eram os procedimentos realizados para a efetivação da 

compra (GRUBB; GRATHWOHL, 1967; KASSARJIAN, 1971; TYBOUT; HAUSER, 

1981).  

Logo em seguida, os pesquisadores perceberam a necessidade da integração 

dessas atividades com outras áreas, pois os fatores que influenciam o 

comportamento do consumidor estavam relacionados diretamente com a psicologia 

(compreensão do indivíduo), a sociologia (compreensão da sociedade) e a 

antropologia (estudo da influência da sociedade no comportamento do indivíduo), 

assim, outras áreas começaram a integrar o marketing (BEARDEN et al., 1985). 

 Com o passar dos anos, segundo Mazzon (2011), o comportamento do 

consumidor assumiu características mais complexas, relacionadas ao novo ambiente 

de consumo, o comércio eletrônico. Esse ambiente, por sua vez, está formado por 

diferentes grupos específicos de consumidores, com atitudes, hábitos e costumes 

distintos uns dos outros, que caracterizam fortemente sua personalidade, 

autoconceito e estilo de vida. 

 O processo de compra de produtos eletroeletrônicos também vem sofrendo 

alterações significativas, pois o que antes dependia de deslocamento até uma loja 

física e de escolha realizada a partir de comparação com outros produtos expostos 

na mesma prateleira ou mesmo departamento, hoje tem natureza muito mais 

complexa, pois os produtos podem ser encontrados em diversas lojas virtuais, com 

preços e condições de pagamentos diferenciados, recebendo ainda uma influência 

muito grande de diversos fatores, tais como a mídia, as comunidades virtuais, a 

sociedade e o ambiente em que o indivíduo está inserido. 
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 Foi possível observar, na última década,  um aumento no interesse dos mais 

diversos pesquisadores – acadêmicos ou profissionais da área –  relacionado ao 

comportamento de compra online do consumidor. Alguns autores, como Strader, 

Hendrickson (2001), Smith (2005), Mcmahan et al, (2009) e Rodríguez-Ardura et al, 

(2012) descrevem que os consumidores estão trocando as lojas físicas pelas lojas 

virtuais, o que se justifica em razão dos mais diversos fatores, tais como a 

comodidade do procedimento, a facilidade da transação, a variedade de produtos, a 

facilidade de acesso à informação e a grande oferta de produtos inovadores. 

 A partir dos estudos de Rogers (1995), foi identificado um novo perfil de 

comportamento do consumidor, caracterizado como comportamento de 

inovatividade, que o caracteriza como o primeiro a adquirir novas ideias, processos 

ou produtos inovadores, mais cedo que outros indivíduos, sendo influenciado por 

aspectos pessoais como: autoconceito, impulsividade, imagem pessoal e status 

social (ROGERS, 1995; YIANNIS; LANG, 2006).  

  O comportamento de inovatividade pode remeter à compulsão por sempre 

possuir o novo, o mais moderno, com novo design diferenciado. Pode também ser 

descrito pela relação futurista com a alta tecnologia. Vigneron e Johnson (1999)  

enfatizam que a motivação para a busca de prestígio e de visibilidade estão 

relacionadas diretamente com a inovatividade, pois possuir a versão mais recente de 

determinado produto provoca a inveja de outros consumidores, aumentando ou 

promovendo o autoconceito de quem possui o bem desejado. Nesse contexto, os 

vendedores estão sempre propondo novas versões, o que fica fortemente 

evidenciado no comércio de produtos automobilísticos e eletroeletrônicos.  

 Essas novas versões, com modelos melhorados, ênfase em segurança, 

comodidade, facilidade de transações, novo design e, principalmente, evolução 

tecnológica, podem caracterizar o processo de obsolescência programada, criado 

pelas indústrias para planejar ou delimitar o ciclo de vida do produto, fazendo com 

que os consumidores se sintam atraídos pelo novo, possibilitando uma continuidade 

econômica e, por conseguinte, implicando o monopólio de determinadas classes de 

produtos (WALDMAN, 1996; LEEF; LEEJ, 1998; COOPER, 2004; UTAKA, 2006).  

 Os consumidores de maior poder aquisitivo podem, em comparação com o 

grupo financeiramente menos privilegiado, efetivar de forma mais regular e 

sistemática a compra de produtos inovadores, pois, como o comportamento de 

inovatividade está relacionado com o autoconceito e teoricamente, pode influenciar o 
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processo de obsolescência programada, a compra desses produtos também pode 

se relacionar ao status social elevado e à manutenção dessa posição de prestígio. 

 Dessa forma, este trabalho torna-se relevante, pois possibilita melhor 

compreensão do comportamento de inovatividade do consumidor online de produtos 

eletroeletrônicos, uma vez que a cada dia surgem novas formas de comunicação e 

os consumidores estão mais dispostos a trocar experiências, ideias e atitudes, sejam 

estas positivas ou negativas. Saber identificar esse comportamento e os principais 

influenciadores relacionados ao processo de adoção de compra pode ser o melhor 

caminho para a definição do posicionamento, impactando diretamente na 

sobrevivência da organização dentro do mercado competitivo. Portanto o presente 

trabalho traz uma contribuição teórica e empírica ao conhecimento das relações 

entre o comportamento de inovatividade do consumidor e o processo de 

obsolescência programada. 

1.1. PROBLEMA DO ESTUDO 

 Ao analisar os constructos de inovatividade, bem como o processo de adoção 

de compra de produtos inovadores, procedeu-se à análise de uma série de 

trabalhos, apresentados por estudiosos tais como: Lambert (1972), Hirschman 

(1980), Bagozzi (1981), Lowrey (1991) e Ridgway e Price (1994), que identificam 

que o processo de inovatividade do consumidor possui relação direta com a 

inovação, sem fazer nenhuma relação com o processo de adoção de compra.  

 Outros autores, como Sethi et al. (2001), Moreau (2001); Hynes e Lo (2002), 

Marez et al. (2004) e Wei (2005), fazem em seu estudo uma relação com o 

comportamento de inovatividade do consumidor, descrevendo a capacidade da 

inovação nas organizações e o envolvimento dos consumidores nesse processo. O 

processo de difusão de inovações também é referenciado, no entanto, nenhum 

desses pesquisadores faz relação do comportamento de inovatividade do 

consumidor com o processo de obsolescência programada. 

 Rodríguez-Ardura et al. (2010) descreve que os consumidores estão cada vez 

mais dispostos e preparados para divulgar suas opiniões sobre marcas e produtos, 

pois beneficiam-se de uma inteligência coletiva, exigindo maior controle das 
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organizações no que diz respeito à experiência de compra, ao desempenho e  às 

propostas de valor em termos de seus próprios interesses individuais. 

Nesse sentido, esta pesquisa pretende contribuir com a teoria por meio da 

utilização, como base teórica, de estudos de Jain e Srinivasan (1990), Goldsmith e 

Hofacker (1991) e Rogers (1995), fazendo uma relação entre o comportamento de 

inovatividade, processo de adoção de compra e obsolescência programada, em um 

estudo exploratório realizado nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa 

Catarina. 

 O cruzamento desses constructos é relevante, uma vez que não foram 

encontrados trabalhos anteriores com tais abordagens, bem como em razão de que, 

a cada dia, o comportamento de compra vem sendo influenciado por diversos 

fatores, logo, a compreensão desses hábitos no comércio eletrônico torna-se 

importante para a evolução dos conceitos relacionados ao tema no ambiente de 

marketing. 

 Procura-se, portanto, neste trabalho, proceder à mensuração de informações 

sobre o comportamento de inovatividade do consumidor em relação ao processo de 

obsolescência programada. Busca-se, também, maior conhecimento sobre as 

práticas de comportamento de compra dos indivíduos e as características que os 

levam a fazer essa escolha. Esse é o contexto em que se apresenta a proposta 

deste trabalho. Dessa forma, propõe-se a seguinte pergunta de pesquisa: qual é o 

grau de influencia do comportamento de inovatividade do consumidor online de 

eletroeletrônicos no processo de obsolescência programada? 

 Para responder a essa questão de pesquisa, foram definidos os seguintes 

objetivos: 
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1.2. OBJETIVOS DO TRABALHO 

1.2.1.  Objetivo Geral 

 Analisar a influência do comportamento de inovatividade do consumidor 

online de produtos eletroeletrônicos em relação ao processo de obsolescência 

programada. 

1.2.2.  Objetivos Específicos 

a. Identificar o comportamento de inovatividade do consumidor de produtos 

eletrônicos. 

b. Apontar os principais hábitos relacionados com o processo de adoção de compra 

de produtos eletroeletrônicos comercializados pela internet. 

c. Descrever a percepção do consumidor sobre o processo de obsolescência 

programada. 

d. Comparar as características da inovatividade do consumidor e hábitos de 

consumo com a percepção do processo de obsolescência programada. 

1.3. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA TEÓRICO-EMPÍRICA 

 Ao discutir os constructos de inovatividade, comportamento do consumidor e 

obsolescência programada, abordando temas atuais e constituindo interesses 

acadêmicos e organizacionais, este trabalho fornece subsídios para a elaboração de 

novas abordagens relacionadas ao processo de adoção de compra de produtos 

eletrônicos, uma vez que tenta identificar os principais influenciadores relacionados 

ao comportamento do consumidor online. 

 Nessa perspectiva, com base nos resultados desta pesquisa empírica, é 

possível avançar na compreensão da relação entre o comportamento de 
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inovatividade do consumidor e o processo de obsolescência programada, visto que o 

comportamento do consumidor com a proliferação de novas práticas de compra 

vem, constantemente, sofrendo mutações que dizem respeito a uma nova forma de 

compra. A identificação desse comportamento pode ser a chave para os 

profissionais da área de marketing desenvolverem estratégias diferenciadas para a 

divulgação de produtos inovadores nos mais variados canais de comunicação. 

 Para o desenvolvimento científico, é importante preencher as lacunas 

teóricas, uma vez que estudiosos como Lambert (1972), Ridgway  e Price (1994), 

Smith e Park (2001), Hynes e Lo (2002), Sheng-Chung (2005), Tajeddini et al. 

(2006) e Stock (2001), têm seus olhos voltados tão somente para o processo de 

inovação, não caracterizando o desencadeamento dessa ação em relação ao 

comportamento e ao processo de adoção de compra de produtos inovadores.  

Em relação a esse comportamento, muitos estudos científicos analisam tal 

comportamento sobre o viés da adoção de compra de um determinado produto. 

Para melhor compreensão desse tema, fica evidente a necessidade de uma 

investigação mais profunda, fazendo a relação de todo um processo de escolha de 

compra com o seguimento de eletroeletrônicos, neste caso facilitando a 

compreensão dos principais indicadores do ambiente de consumo. 

 Cabe ressaltar ainda que os estudos realizados por Bulow (1986), Waldman 

(1993 e 1996), Lee e Lee (1998), Utaka (2000), Cooper (2004), Utaka (2006), Byrne 

(2007), Iizuka (2007), Guiltiman (2008), Strauz (2009), Miao (2010) e Bosteels 

(2011) descrevem o processo de obsolescência programada como fenômeno 

econômico ou como projeção obsoleta de produtos e não relacionam seu estudo ao 

comportamento de inovatividade do consumidor, nem com o processo de adoção de 

compra de produtos inovadores, uma vez que na maioria das análises realizadas por 

esses autores se faz menção à tomada de decisão estratégica nas organizações.   

 A contribuição teórica desta pesquisa consiste em relacionar os constructos 

de inovatividade, comportamento do consumidor e processo de obsolescência 

programada, relacionando-os com o processo de adoção de compra online, uma vez 

que, por se tratar de um tema atual e pouco trabalhado nacionalmente, torna-se 

importante, pois poderá auxiliar a outros pesquisadores das ciências sociais 

aplicadas, a traçarem novos caminhos em direção a fatores relacionados com o 

entendimento do indivíduo, da sociedade e da influencia que a sociedade tem sobre 

o indivíduo.  
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 A aplicação desta pesquisa com os jovens universitários de classes A, B e C, 

estudantes de instituições dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 

possibilita conhecer os principais comportamentos relacionados à escolha de 

compra de produtos inovadores, pois, com o resultado da pesquisa, será possível 

identificar as atitudes exercidas antes, durante e após a compra de produtos 

eletroeletrônicos, bem como se tornam visíveis vários outros indicadores, como: 

frequência de compra e influenciadores, traçando um perfil de consumo para o 

comportamento do consumidor. 

 Portanto ratifica-se a relevância deste trabalho, uma vez que poucos estudos 

possuem abordagem semelhante, relacionando os constructos de inovatividade, 

comportamento do consumidor e processo de obsolescência programada, sobre a 

ótica da compreensão dos novos hábitos de consumo, bem como o processo de 

adoção de compra online de produtos eletroeletrônicos. 

1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 No primeiro capítulo deste trabalho são abordados os problemas de estudo, 

os objetivos gerais e específicos e as justificativas e relevâncias teórico-empíricas 

que o respaldam. Em seguida, são apresentadas as principais teorias acerca dos 

temas que enquadram os constructos, quais sejam: inovatividade, comportamento 

do consumidor, obsolescência programada e consumismo. 

 Após a revisão da literatura, são apresentados o método e a estratégia que 

foram aplicados para o levantamento e a análise dos dados. Assim, relacionam-se 

as abordagens e as estratégias, o universo e a amostra, o instrumento para coleta e 

as variáveis de análise. Por fim, no capítulo quatro, são apresentados os resultados 

das aplicações estatísticas e, no quinto, as conclusões a que se chegou com este  

estudo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 Com o intuito de abordar as principais teorias que envolvem esta pesquisa, o 

referencial teórico deste trabalho está centrado nos seguintes temas: inovatividade, 

comportamento do consumidor e obsolescência programada. 

2.1. COMPORTAMENTO DE INOVATIVIDADE DO CONSUMIDOR 

2.1.1. Teorias e definições 

O comportamento de inovatividade do consumidor corresponde ao perfil 

adotado pelo indivíduo no que concerne à aquisição de produtos inovadores, bem 

como à definição dos principais fatores que influenciam diretamente esse processo. 

Nessa perspectiva, são apresentados na sequência, os principais conceitos 

relacionados ao comportamento de inovatividade, ao autoconceito e ao consumo por 

impulsividade, também utilizados para medir o comportamento de inovatividade do 

consumidor. A figura 01 apresenta o constructo do comportamento de inovatividade 

do consumidor e as suas subdivisões, que são abordadas neste estudo.  
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Figura 1 - Análise do comportamento de inovatividade do consumidor. 
Fonte: Adaptado segundo Goldsmith e Hofacker (1991) 

2.1.2. Inovatividade 

O comportamento de inovatividade do consumidor tem sido amplamente 

discutido por diversos especialistas da área, por influenciar diretamente contextos  

concernentes a, por exemplo,  o comportamento do consumidor, devido à facilidade 

ao acesso de informações criadas pelos meios de comunicação; o processo de 

adoção de compra de produtos inovadores, que devido à facilidade de comparação 

de produtos e serviços, acaba sofrendo determinada transformação; e o processo de 

obsolescência programada, fator criado pelas empresas, fazendo com que o 

consumidor compre e recompre determinados produtos. Para compreender melhor 

esses processos, primeiramente deve-se avaliar como a inovação se originou nas 

empresas.   

A teoria da inovação nas empresas se originou a partir do trabalho realizado 

pelo economista Joseph A. Schumpeter, em 1942, que denominava a inovação 

como distintamente diferente da invenção. Para o economista, a inovação consiste 

na construção de novas fábricas e equipamentos; na introdução de novas empresas; 

e na ascensão à liderança de novos homens (SCHUMPETER, 1942).    
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Robertson (1967), em sua obra, descreve que os cientistas comportamentais, 

na década de 1960, dedicaram muita atenção ao tema da inovação, mesmo que 

muitos autores da época fomentassem diversas discussões sobre a criatividade, 

especialmente sobre a forma como o processo criativo ocorre dentro de si. 

Schumpeter (1942) descreve que o Antropólogo HG Barnett retratou a inovação 

como a base da mudança cultura, e define a inovação como "qualquer pensamento, 

comportamento, ou coisa que é nova”, conceito que é muito mais abrangente do que 

a proposta por o sociólogo Everett M. Rogers (1968), que amplia a definição ainda 

mais, referindo-se à inovação como "uma nova ideia percebida pelo indivíduo”.  

Com o passar dos anos, o conceito de inovação começou a ser visto de 

acordo com o ponto de vista de cada pesquisa. Alguns autores como Goldsmith   

(1996), bem como Rogers (1995), definiram a inovação como a singularidade ou a  

novidade do produto. E a partir do momento em que os consumidores começam a 

adotar esses produtos, sendo a adoção de uma ideia ou comportamento dentro de 

uma organização ou uma cultura, pode ser caracterizada uma relação direta entre o 

comportamento do consumidor e a inovação.  

Hugh e McDonald (1996) define inovação como a vontade e a capacidade de 

adotar novas tecnologias, processos e ideias, e oferecer novos produtos e serviços 

únicos antes de seus concorrentes. Nas obras de Sapienza e Amason (1993) e de 

Batory e Neese (2005), a inovação é descrita como um conceito amplo que trata da 

geração, da aceitação e da implementação de novas ideias, processos, produtos ou 

serviços. Também definem a inovação como uma nova ideia, prática ou artefato 

material. Um vazio atualmente existente no campo da ética em relação ao 

marketing, constituindo uma fonte de crescimento econômico para as empresas com 

grande quantidade de capital de risco envolvido, pois empreendimentos que buscam 

altos níveis de inovação de marketing são susceptíveis a enfrentar circunstâncias 

incertas (ROGERS, 1995). 

Nessa relação de incertezas, Clark e Goldsmith (2006), assim como Tajeddini 

et al. (2006), contribuem ao afirmar que a inovação é a vontade e a capacidade de 

adotar, imitar ou implementar novas tecnologias, processos e ideias, para, após, 

comercializá-las, a fim de oferecer produtos e serviços únicos. No entanto, ao 

mesmo tempo em que a inovação pode estar relacionada à vantagem competitiva de 

uma organização, também pode causar um alto grau de incerteza ambiental. 
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A incerteza ambiental possui uma relação direta com o lançamento de novos 

produtos, pois os empreendimentos que buscam altos níveis de inovação de 

marketing são susceptíveis a enfrentar circunstâncias incertas. Mas, enquanto o 

marketing costuma desempenhar um papel importante e, muitas vezes, o papel de 

liderança no processo de desenvolvimento, a colaboração com outras áreas 

funcionais, tais como design, a produção, a pesquisa e o desenvolvimento, também 

são cruciais para a criação de novos produtos, reduzindo a possibilidade de riscos 

econômicos (SAPIENZA; AMASON, 1993; OLSON et al., 1995). 

 Segundo Shumpeter (1995), existe diferença entre invenções e inovações, 

pois invenções são novas ideias ou conceitos e inovações é uma nova combinação 

de recursos produtivos. Contudo existem, segundo ele, cinco diferentes tipos de 

inovação: a introdução de novos produtos no mercado ou de produtos já existentes 

melhorados; novos métodos de produção; abertura de novos mercados; utilização 

de novas fontes de matérias-primas; e o surgimento de novas formas de 

organização de uma indústria. 

 O manual de Oslo (2005), que discorre sobre a proposta de diretrizes para 

coleta e interpretação de dados sobre inovação tecnológica, define quatro tipos de 

inovações que encerram um amplo conjunto de mudanças nas atividades das 

empresas: inovações de produto, inovações de processo, inovações organizacionais 

e inovações de marketing. 

 Inovações de produto envolvem mudanças significativas nas potencialidades 

de produtos e serviços. Incluem-se bens e serviços totalmente novos e 

aperfeiçoamentos importantes para produtos existentes. Inovações de processo 

representam mudanças significativas nos métodos de produção e de distribuição. As 

inovações organizacionais referem-se à implementação de novos métodos 

organizacionais, tais como mudanças em práticas de negócios, na organização do 

local de trabalho ou nas relações externas da empresa. As inovações de marketing 

envolvem a implementação de novos métodos de marketing, incluindo mudanças no 

design do produto e na embalagem, na promoção do produto e sua colocação, e em 

métodos de estabelecimento de preços de bens e de serviços (OECD, 2005).  

Com todas estas formas de inovação os economistas têm observado que este 

processo é importante para o crescimento econômico e desempenho ao longo do 

tempo. Da mesma forma, a inovação é vista como uma alavanca para elevar os 
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padrões de vida e melhorar a competitividade entre as empresas (OZGELIK; 

TAYMAZ, 2004). 

Olson et al. (1995) e Tajeddini et al. (2006) consideram que no atual mercado, 

altamente competitivo, as empresas estão sob crescente pressão para desenvolver 

novos produtos e serviços que representam oportunidades para responder às 

necessidades dos clientes. Isso implica o estabelecimento de uma forte pressão 

sobre os profissionais de marketing, devido à sua relação direta com o mercado e ao 

fato de que podem tornar a inovação uma variável independente, eis que são a peça 

central das estratégias de sucesso, uma vez que podem contribuir para o 

desempenho dos negócios e a sobrevivência da empresa, criando desejos e 

determinados comportamentos para os seus consumidores.  

O comportamento de inovatividade do consumidor pode estar diretamente 

relacionado com a capacidade de inovação da cultura de um determinado grupo, 

ocasionando um efeito positivo sobre a capacidade de inovação de um indivíduo.  

Quando a cultura do grupo é receptiva a novas ideias, pode estar associada com 

níveis mais elevados de inovação. Além disso, o marketing tem se interessado cada 

vez mais por processos de inovação, uma vez que estes determinam a direção do 

novo empreendimento e o lançamento de novos produtos (BATORY; NEESE, 2005; 

TAJEDDINI et al. 2006). 

Quando um produto inovador é lançado no mercado, os consumidores tomam 

consciência, conhecem seus atributos e aprendem a seu respeito, decidem por 

efetivar a compra e quando fazê-lo. Conforme Engel et al. (1995), inovatividade pode 

ser considerada como o grau em que um indivíduo adota uma inovação 

relativamente mais cedo do que os outros consumidores, influenciando diretamente 

o processo de adoção de compra. 

O comportamento de compra do consumidor em relação aos produtos 

inovadores pode caracterizar-se como o principal fator de pesquisa para o 

lançamento de produtos inovadores. Wang et al. (2008), bem como Tellis et al. 

(2009) descrevem em seus trabalhos as variações nas características pessoais, tais 

como o conhecimento prévio e a capacidade de inovação ou interações sociais. 

Também destacam como o boca a boca pode influenciar a avaliação das pessoas 

ou a previsão dos benefícios de um novo produto, ajudando a explicar por que 

algumas pessoas podem avaliar um novo produto de forma mais positiva do que 

outras.  



28 
 

A inovação percebida pelo consumidor pode ser um importante fator que 

impulsiona o progresso econômico de uma organização e sua posição na 

concorrência. Tellis et al. (2009) tentaram, em seu estudo, identificar os principais 

itens para medir a capacidade de inovação do consumidor, dentre os quais figuram a    

busca por novidades, o desejo de buscar o diferente e o novo, a  assunção de riscos 

e a preferência para correr riscos ou ser aventureiro. Neste contexto a tomada de 

riscos pode ser caracterizada como um componente importante no comportamento 

do consumidor, característica também utilizada pelas organizações para motivar o 

processo interno de inovação (WANG et al.,(2008). 

Tellis et al. (2009) criaram uma definição para o comportamento do 

consumidor em relação à inovação, caracterizando-a como a propensão do 

consumidor a adotar novos produtos, sendo também ocasionados por diversas 

razões, pois os mercados estão se tornando cada vez mais competitivos e a criação 

de novos produtos ocorre com frequência cada vez maior. Nesse contexto, as 

empresas precisam conhecer a propensão dos consumidores a comprar esses 

produtos. Conhecer o comportamento de inovação pode ajudar a criar novas 

oportunidades em relação ao consumidor em potencial.  

Blake et al. (2007) identificaram em seu estudo que o efeito da inovação 

percebida pelos consumidores nas compras online foi bastante significativo, pois tal 

inovação acaba influenciado na tomada de decisão de compra, uma vez que os 

usuários desse meio estão sempre em busca de atualização e novidades, 

comparação de preços, bem como a qualidade de produtos e serviços. 

Wang et al. (2008) descrevem que uma avaliação positiva de um novo 

produto ou serviço em si não pode conduzir à compra efetiva. Na verdade, os 

comerciantes de novos produtos ou serviços por muito tempo tentaram entender por 

que algumas pessoas não conseguem transformar suas intenções em compras reais 

no momento em que surge a oportunidade de adquirir ou usar o novo produto. A 

capacidade de inovação do consumidor não afeta o benefício percebido, mas, 

quanto maior for este benefício, maior será a intenção de compra.  

Dito de outra forma, ao avaliar um novo produto ou serviço para uma possível 

aquisição, o custo não é uma consideração extrema para os indivíduos, uma vez 

que o consumidor acaba fazendo uma relação custo-benefício e, se os atributos do 

produto satisfazem suas necessidades e desejos, a compra é realizada mesmo que 

o valor se mostre alto. Assim, se estabelece uma assimetria na importância 
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condicional do benefício e considerações de custo para a intenção de adoção. Em 

estudo, Wang et al. (2008) demonstram que quando se considera a eventual 

aquisição de um novo produto, considerações de custo são importantes somente se 

essa aquisição é desejável, mas as considerações de benefício continuam a ser 

importante se o custo é alto ou baixo.  

 De acordo com Stock (2011) e Mantovani et al (2012), a geração de produtos 

inovadores pode ser considerada fator primordial para garantir vantagem competitiva 

relacionada com base na satisfação do cliente. Nesse contexto, fica evidente a 

necessidade de as empresas conhecerem de maneira mais específica a forma  

como o consumidor se comporta durante a escolha de produtos que constantemente 

sofrem inovações, resultando em maiores rendimentos, reduzindo as incertezas. 

No processo de decisão de compra de um produto inovador, segundo Caro et 

al. (2010), o consumidor é estimulado por diversos fatores que fomentam um 

comportamento de inovatividade. Entre esses, estão os fatores culturais, sociais, 

pessoais e psicológicos, por estímulos de marketing e por outros estímulos 

relacionados ao ambiente em que está inserido, e todos estão mudando com a nova 

tecnologia; as diferenças entre as lojas virtuais e as lojas físicas, além das 

estratégias inovadoras de marketing, estão mudando hábitos e estilos de comprar. O 

processo de compra está sofrendo mutações, justificadas pelas facilidades trazidas 

pela internet e pelo fácil acesso à informação.  

McNally et al. (2010), assim como  Mazzon et al. (2011), chamam atenção 

para o fato de que nos últimos anos tem ocorrido um crescimento acelerado do 

comércio eletrônico. Novas empresas foram criadas e não raramente essas 

instituições contam, desde a sua formação, com novas tecnologias, ameaçando 

empresas líderes de mercado, devido ao posicionamento em relação ao novo canal 

que está se consolidando. A decisão de efetivar uma compra pela internet é 

diretamente influenciada pela intenção, cujos elementos formadores podem ser: a 

atitude, a inovação, as normas subjetivas e o controle percebido. 
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2.1.1. Autoconceito 

A valorização do autoconceito pode ocorrer a partir de um processo de 

interação no qual um indivíduo se comunica com si mesmo, por meio de bens ou 

símbolos, com o objetivo de favorecer a sua própria imagem perante a sociedade 

em que está inserido. Esse é um processo interno que ocorre sem resposta 

específica de outros, a respeito de um determinado modo de agir (GRUBB; 

GRATHWOHL, 1967).  

Vinson et al. (1977) descrevem que os atributos do produto representam os 

elementos básicos de ordenação da atitude de compra de um indivíduo para 

produtos e serviços. Tais atributos tem, portanto, como referência,  o autoconceito 

que os consumidores têm de si e a mudança de valores proposta pela sociedade, 

tendo um impacto profundo sobre essas atitudes e no comportamento do 

consumidor.  

Um meio mais específico de desenvolvimento de uma abordagem teórica 

para o comportamento do consumidor consiste em associar a construção psicológica 

de autoconceito de um indivíduo com o valor simbólico dos bens adquiridos no 

mercado. A definição de autoconceito é mais restrita do que a personalidade, o que 

facilita a medição da forma como o indivíduo se percebe, além disso, o uso dessa 

análise permite a aplicação do conceito de comportamento de interação simbólica, 

que dá significado para a associação do comportamento de compra de um indivíduo 

com seu próprio autoconceito (GRUBB; GRATHWOHL, 1967). 

O design de um produto inovador, bem como a tecnologia utilizada, podem 

ser caracterizados como um fator extremamente relevante na construção do 

autoconceito, sendo também um fator determinante no processo de adoção de 

compra de novos produtos. Radford e Bloch (2011) descreve que o consumidor 

contemporâneo é confrontado com um número crescente de opções de produtos e 

marcas, bem como por uma grande proliferação de materiais de marketing de apoio 

desses produtos. Esse ambiente desordenado cria confusão e dificuldade na tomada 

de decisões e o design visual pode ser descrito como um componente central que 

permite a uma empresa ganhar a atenção desses consumidores (GRUBB; 

GRATHWOHL, 1967). 
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Estudos mostram que as avaliações de novidade relacionadas à imagem do 

produto tendem a ocorrer antes que os consumidores possam avaliar as dimensões 

funcionais do produto, pois tendem a criar uma forte relação com o autoconceito. Ho 

e Wu (2011) defendem que os produtos inovadores, além de conter uma nova 

tecnologia, devem possuir um novo design, ocasionando uma reação afetiva muito 

mais rápida com os consumidores, tornando a avaliação dos atributos funcionais do 

produto, um processo secundário. No estudo realizado por Radford e Bloch (2011), 

foi comprovado que os consumidores tendem a preferir produtos com designs 

diferenciados.  

As características pessoais do consumidor impactam diretamente na tomada 

de decisão de compra. Para Garcia e Santos (2009), essa relação é positiva, o que 

significa que existem afinidades entre o nível de autoeficácia, inovação e 

necessidade de interação social, que acabam sendo relacionados diretamente com 

o autoconceito. Consumidores que confiam mais nas suas habilidades com a 

tecnologia, que buscam mais a inovação e que possuem menor necessidade de um 

contato pessoal, tendem a fazer mais compras pela internet. 

Sirgy (1982) relata que o uso dos produtos inovadores é um meio pelo qual os 

consumidores podem expressar seu autoconceito, assim, os produtos que são 

notáveis, que possuem uma alta relação de recompra, decorrente do lançamento de 

novos modelos, são preferidos para afirmar o autoconceito do consumidor, que 

relaciona essa novidade  diretamente com a sua própria imagem. 

Em muitos casos, os consumidores acabam desenvolvendo seu 

comportamento de consumo para construir seu autoconceito e criar sua identidade 

pessoal. Escalas e Bettman (2005) descrevem que essa identidade também pode 

sofrer determinada influência dos grupos de referência. A associação com 

determinadas marcas também é um fator utilizado para expressar autoconceito para 

os outros indivíduos, formando uma conexão com a marca ou o produto, motivado 

pelo ego.  

As marcas podem ser utilizadas para atender às necessidades de 

autoconceito, podem servir como ferramentas para a integração social ou como uma 

espécie de ligação com o passado. Nesse contexto, podem agir como símbolos de 

realização pessoal, proporcionando autoestima, permitindo aos indivíduos  

diferenciarem-se e expressarem a individualidade (SIRGY; 1982; ESCALAS; 

BETTMAN, 2005). 
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2.1.2. Impulsividade 

A compreensão dos fatores que influenciam a intenção de aquisição de um 

novo produto ou serviço pode ajudar os comerciantes a decidirem sobre as 

estratégias a serem tomadas. A impulsividade, aliada com os diversos fatores que 

norteiam o processo de adoção de compra, podem caracterizar os principais traços 

do comportamento de inovatividade do consumidor (RADFORD, BLOCH, 2011). 

Tellis et al. (2009) identificaram, na tomada de decisão de compra de 

produtos inovadores, três fatores comuns entre si, que possuem relação direta com 

a impulsividade: a abertura, o entusiasmo para novos produtos e a relutância em 

adotar novos produtos. A abertura capta as atitudes dos consumidores em geral 

para novos produtos; o entusiasmo refere-se ao interesse natural ou à busca por 

novidades, bem como reporta aos riscos corridos e à liderança de opinião, ou ao  

possuir o novo; e a relutância é percebida pelo esforço, nostalgia, suspeita e 

fragilidade.  

Pesquisadores de consumo têm estudado o comportamento impulsivo ao 

longo de várias décadas, com definições, muitas vezes limitadas, com foco em 

características como a irresponsabilidade e a imaturidade. A compra por 

impulsividade pode ser considerada como espontânea, reativa, não planejada e, 

frequentemente associada com diversas ações insatisfatórias, proporcionadas por 

experiências de consumo negativas (SCARBOROUGH; COHEN, 2004; DITTMAR; 

BOND, 2010).  

A impulsividade, como descrevem Scarborough e Cohen (2004), é 

influenciada por diversas variáveis, incluindo fatores situacionais, estímulos de 

marketing, características individuais e outros comportamentos associados que 

podem interagir com um desejo impulsivo de consumir. É provável que a 

impulsividade possa envolver uma variedade de aspectos que existem dentro do 

comportamento do consumidor. As atrações planejadas pelo marketing para 

exposição na loja, a sobrecarga de informações a partir de estímulos intensos e  a 

incapacidade de encontrar os produtos desejados também podem estar 

relacionadas à impulsividade (VALE, 2010). 

A impulsividade também pode ser descrita, de acordo com Dittmar e Bond 

(2010), bem como com Vale (2010), como o modo de “agir sem pensar", onde as 
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pessoas estão mais motivadas por uma recompensa imediata do que envolvidas 

com a análise das consequências em longo prazo. Essa característica de tomada de 

decisão cotidiana também se aplica a querer bens de consumo particulares, ao invés 

de planejar o consumo ao longo do tempo para maximizar a satisfação em longo 

prazo.  

Quando o desejo de curto prazo vence, o consumidor se envolve em compras 

por impulso. A impulsividade do consumidor pode ser definida como as decisões 

sobre os bens materiais que são caracterizados por um forte desejo imediato para a 

aquisição do bem em questão, a falta de deliberação ou planejamento (DITTMAR; 

BOND, 2010). 

Há que se considerar, contudo, que os indivíduos não são impulsivos o tempo 

todo, tampouco o são em todas as decisões  concernentes às suas compras, mas 

isso é algo que não possui uma definição precisa, pois a característica da 

impulsividade tende a se fazer presente em compras dos mais variados tipo de 

produtos (SCARBOROUGH; COHEN, 2004; DITTMAR; BOND, 2010; VALE, 2010). 

Vale (2010) descreve que a impulsividade do consumidor é muito mais 

significante nas sociedades de consumo em massa, pois nestas os indivíduos 

constroem e expressam suas identidades através do consumo de bens materiais, o 

que se constitui como uma ferramenta de aproximação de uma identidade ideal, 

criando uma imagem social desejada. 

Xiao e Nicholson (2011) descrevem a impulsividade como um comportamento 

negativo, que deve ser evitado a qualquer custo. Apesar dessa abordagem, a 

impulsividade pode ter um lado positivo, que pode justificar por que os consumidores 

parecem não prestar atenção aos lembretes constantes das organizações, e até 

mesmo conscientemente agir por impulso. Embora comportamentos impulsivos 

possam prejudicar a probabilidade de realização de longo prazo, eles também 

contribuem para experiências agradáveis imediatas que provocam alegria, 

satisfação e bem-estar para os consumidores. 
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2.2. COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

Com o passar do tempo, o comportamento do consumidor vem sofrendo 

inúmeras transformações, decorrentes das novas formas de consumo e da influência 

direta dos canais de comunicação. A entrada de novas marcas no mercado, o 

excesso de produtos com características semelhantes e o lançamento de produtos 

inovadores têm determinado novas formas de envolvimento do consumidor no 

processo de compra.   

Os primeiros estudos relacionados ao comportamento do consumidor, 

visavam identificar como os consumidores reagiriam diante da oferta e dos 

processos de comunicação de determinados produtos, bem como visavam    

compreender quais eram os procedimentos realizados até a efetivação da compra. A 

partir desse momento, pesquisadores de outras áreas começaram a participar das 

ações de marketing (GRUBB; GRATHWOHL, 1967; KASSARJIAN, 1971; TYBOUT;  

HAUSER, 1981; BEARDEN et al., 1985). 

Dessa forma, iniciou o campo de pesquisa denominado como comportamento 

do consumidor e, com base na economia, iniciava sua concepção dinâmica na 

década de 1950. Seu crescimento ocorreu simultaneamente com uma gama de 

disciplinas que moldam os pilares da psicologia, sociologia e antropologia, 

caracterizando comportamentos individuais, em grupos e a influência da sociedade 

nos indivíduos (VINSON et al., 1977; BEARDEN et al., 1985).  

Ao longo dos anos muito esforço tem sido gasto para compreender o 

comportamento do consumidor, o que, segundo Grubb e Grathwohl (1967), leva   

pesquisadores das mais diferentes áreas a estudar as ciências desse 

comportamento. Esse envolvimento não é exclusivo dos profissionais da área de 

marketing, podendo envolver, por exemplo, psicólogos que direcionam suas 

pesquisas para a compreensão do consumo de determinados produtos, marcas e 

serviços, sendo reconhecidos como valores psíquicos para determinados segmentos 

de mercado. 

Os valores psíquicos podem influenciar diretamente a personalidade de um 

indivíduo e, nessa perspectiva, Kassarjian (1971) leciona que as teorias 

psicanalíticas e filosóficas de Freud têm uma influencia não só na psicologia, mas 

também na literatura e nas ciências sociais, bem como no marketing. Freud 
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destacou o caráter inconsciente da personalidade e da motivação e disse que 

grande parte do comportamento – se não todo – está relacionada com as tensões 

dentro do sistema de personalidade.  

A personalidade do indivíduo possui uma relação muito grande com o 

autoconceito. Sobre isso, Grubb e Grathwohl (1967) e Kassarjian (1971) destacam  

que a personalidade e a imagem que um indivíduo tem de si mesmo podem ser 

definidas como autoconceito e são de um valor de importância central para a 

pessoa, que vai dirigir seu comportamento para manter e melhorar seu autoconceito, 

que, por sua vez, é formado no processo de interação entre o indivíduo e os outros, 

razão pela qual  o indivíduo vai se esforçar para o autoaperfeiçoamento no processo 

de interação, que  poderá ser afetado pelas "ferramentas" utilizadas por indivíduos e 

suas referências significativas e sociais. 

As influências de comportamento propostas pela sociedade, segundo 

Bearden et al. (1985), são intenções comportamentais pensadas para operar 

principalmente através de uma medida geral de normas subjetivas. Essas, por sua 

vez, derivam da combinação de crenças normativas, que determina se a pessoa 

deve ou não realizar dado comportamento, relacionando-se com um grupo de 

referência. Podem, também, ser caracterizadas como influências interpessoais. 

Essas influências interpessoais no comportamento do consumidor, segundo 

Vinson et al. (1977) e Bearden et al. (1985), podem existir como uma unidade mais 

elementar dentro de um determinado grupo de indivíduos, pois possuem ações  

duradouras, relacionadas com crenças e julgamentos através de situações 

específicas e são referidas como valores globais. Esses valores globais são mais 

abstratos, pois formam o núcleo central do grupo, consistindo de um capital fechado 

de valores pessoais que são de alta importância em avaliações e escolhas 

importantes, que determinam seu estilo de vida. 

Segundo Kassarjian (1971), o conceito de estilo de vida é baseado em modos 

distintos ou em características de vida de grupos de uma sociedade, dividindo o 

mercado em segmentos baseados em interesses, valores, opiniões, características 

de personalidade, atitudes e variáveis demográficas. A maneira em que o ego 

orienta as energias de consumo e as exigências criam uma variedade de interesses, 

motivações, atitudes e comportamentos, as defesas do ego criam outros resultados, 

como racionalização, projeção, identificação e repressão, estando integrados 

diretamente à ação. 
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Uma explicação da influência interpessoal no comportamento do consumidor, 

segundo Tybout e Hauser (1981) e Bearden et al. (1985), tem relação direta com o 

comportamento de inovatividade do consumidor, pois a intenção de compra é 

afetada diretamente pelas atitudes e Influências sociais, derivando da combinação 

de crenças e atitudes de comportamento, dentro de um grupo de referência.  

O comportamento de inovatividade, segundo Steenkamp et al. (1999), é muito 

relevante para o marketing, uma vez que as empresas dependem cada vez mais do 

sucesso do lançamento de novos produtos. Nesse contexto, o consumidor pode ser 

afetado não só pelo seu próprio autoconceito, mas também por crenças 

relacionadas ao ambiente cultural, que cria contingências, reforçando as 

características sociais, que estimulam o exercício das disposições individuais, que 

se encaixam novamente com o ambiente cultural. 

Para Chakrabarti E Baisya (2009), o comportamento do consumidor 

relacionado com a inovatividade trata-se de um estilo cognitivo, oriundo de uma 

característica do traço da personalidade generalizada (logo, inobservável) e reflete a 

personalidade inerente e inovadora de uma pessoa, portanto, pode ser aplicada a 

várias situações. McMahan et al, (2009) o descrevem como uma característica da 

situação que resulta de traços elementares e um composto de consumo e uma 

história de aprendizagem, que influenciam o comportamento em situações de 

consumo dos produtos inovadores. Essa construção também tem sido chamada de 

"predisposição inovadora". 

O comércio eletrônico também pode ser caracterizado como um dos 

principais influenciadores do comportamento de inovatividade do consumidor. A 

compra online, segundo Strader e Hendrickson (2001), fornece uma estrutura que 

permite aos vendedores maior vantagem competitiva em relação às empresas que 

não utilizam esse mecanismo, pois se trata de um novo canal de vendas. Nos dias 

de hoje, numerosos mercados eletrônicos estão disponíveis e oferecem a venda de   

diversos produtos e, por outro lado, o consumidor está cada vez mais disposto a 

satisfazer sua necessidade de compra através desses mercados.  

Os primeiros estudos em relação aos mercados eletrônicos possuíam uma 

visão simplista dos consumidores como agentes econômicos cujo comportamento foi 

orientado por realizar transações com menores custos. Essa visão não é suficiente 

para identificar algumas das explicações para o crescimento dos mercados 

eletrônicos, pois o comportamento do consumidor nesses mercados não pode ser 
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completamente compreendido apenas pela análise econômica e sim por diversos 

outros fatores (STRADER; HENDRICKSON, 2001; CARO et al., 2010). 

O consumidor passou a ter novas opções e formas para comprar. Para Caro 

et al. (2010), o comércio eletrônico é uma área de pesquisa à qual estudiosos têm se 

dedicado cada vez mais. É a investigação dos fatores que apresentariam uma 

relação de causa e efeito e justifica-se pelo impulso que esse conhecimento poderá 

acarretar ao processo de disseminação do uso da internet para o comércio. 

A internet trouxe muitas vantagens a esses consumidores, dentre as quais se 

pode citar: produtos e serviços mais baratos; escolhas mais diversificadas; 

comodidade de horário; informações detalhadas dos produtos; acesso a produtos 

personalizados; participação em leilões virtuais; interação com outros consumidores  

e fácil acesso a diversas informações (CARO et al., 2010). 

Apesar de todo o crescimento do comércio eletrônico nos últimos anos, esse 

processo em relação ao consumidor está apenas iniciando. As principais diferenças 

entre as lojas virtuais e as lojas físicas, além das estratégias inovadoras de 

marketing nesse novo ambiente, devem estar mudando hábitos e estilos no 

comportamento de compra (MCMAHAN et al., 2009).  

O consumidor passou a ter muito mais acesso à informação, ocasionando, 

nesse modo, uma variação no processo de compra, a qual tem uma relação direta 

com as suas atitudes, percepções e fatores motivadores da efetivação ou não da 

compra virtual. Nessa perspectiva, o futuro do e-commerce também depende de 

diversos usuários, que ainda estão apenas vinculados em redes sociais, 

entretenimento, pesquisa, que ainda não efetivaram nenhum tipo de compra pela 

internet (STRADER; HENDRICKSON, 2001; MCMAHAN et al., 2009; CARO et al., 

2010). 

2.3. PROCESSO DE ADOÇÃO DE COMPRA 

O processo de adoção de compra é descrito como a forma em que os 

consumidores adotam um novo produto, serviço ou uma inovação. É tema constante  

na maioria dos artigos da área, bem como nos principais estudos do comportamento 

do consumidor (STRADER;HENDRICKSON, 2001; CARO et al., 2010). Nesse 
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contexto, o consumidor tem uma necessidade de consumo que precisa satisfazer e 

dá inicio a uma série de etapas denominadas de “processo de tomada de decisão” 

ou “processo de adoção de compras”. 

Caro (2010) descreve que é preciso conhecer todas as atividades diretamente 

envolvidas em dispor à venda determinados produtos e serviços, uma vez que existe 

um processo decisório em relação à efetivação da compra, sendo, para tal,  

necessário compreender cada etapa e também os fatores individuais, relacionados 

ao processo de adoção de novos produtos ou produtos inovadores. O Quadro 01 

apresenta as etapas do processo de adoção de compra do consumidor.  

 

Quadro 1 – Processo de adoção de compra. 

01 - Identificação da necessidade. Percepção de um determinado problema.  

02 - Busca das informações. Busca em canais de comunicação e lojas físicas. 

03 - Análise das alternativas. Filtro das informações e atributos mais relevantes. 

04 - Definição de compra. Compra da melhor alternativa. 

05 – Consumo. Utilização do produto. 

06 - Avaliação pós compra. Análise da experiência da compra e do consumo. 

07 – Descarte. Desuso ou revenda. 

Fonte: adaptado de Rogers (1995), Strader e Hendrickson (2001) e Caro et al. (2010). 

 

As etapas do processo de adoção de novos produtos iniciam a partir da 

identificação de um determinado problema ou necessidade e têm continuidade com 

a busca das informações, quando o indivíduo coleta informações de diferentes áreas 

no intuito de satisfazer suas necessidades. Após, ocorre a avaliação das 

alternativas, momento em que os atributos dos produtos e serviços são comparados, 

a fim de se chegar ao mais desejado; a efetivação da compra, escolha de um único 

bem ou serviço; o consumo;  a avaliação pós-compra, período em que o consumidor 

percebe a necessidade da recompra e compartilha suas experiências com outras 

pessoas; e, por fim, o descarte, o desuso, a revenda e a identificação de uma nova 

necessidade (ROGERS, 1995; STRADER; HENDRICKSON, 2001; HORN, 2009; 

CARO et al. 2010). 

A partir desse processo de adoção de compra, uma série de fatores 

individuais é também relacionada com o processo de adoção de compra de novos 

produtos ou produtos inovadores (ROGERS, 1995).  
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Produtos inovadores são importantes fontes de crescimento econômico para 

as organizações, no entanto, do ponto de vista do consumidor, esses produtos são 

denominados como inovações, que desafiam a classificação direta em termos de 

conceitos de produtos existentes, ocasionando incertezas perante a troca pelo novo, 

tornando o processo de consumo instável, o que, de certa forma, torna mais difícil a 

compreensão desse processo para as organizações (WANG et al., 2008). 

Kazakeviciute e Banyte (2012) descrevem que o processo de compra, tornou-

se crucial na vida dos consumidores devido às mudanças constantes do ambiente 

de consumo. influenciadas pela internet e principalmente por decorrência do 

comércio eletrônico. A compreensão desse fator, derivado do comportamento do 

consumidor, é muito importante para os representantes de marketing, pois a partir 

dele, podem posicionar seus produtos de uma forma mais adequada, promovendo a 

satisfação dos clientes e o aumento de suas vendas.  

Nesse intuito, Jain e Srinivasan (1990) destacam que a decisão de adoção de 

compra de produtos inovadores varia de um indivíduo para o outro, de acordo com 

suas características individuais, tais como dados demográficos (idade, sexo, 

localização etc), socioeconômicos (renda, classe social), psicográficos 

(personalidade, mente aberta) e culturais (etnia, sistema de valores). Além disso, 

outros fatores acabam influenciando diretamente o processo de tomada de decisão, 

como a relevância, o valor simbólico, a importância de risco e a probabilidade de 

risco.  

A figura 02 apresenta o processo de adoção de compra, bem como as 

variáveis analisadas para este constructo.   
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Figura 2 - Variáveis de análise do processo de adoção de compra do consumidor. 
Fonte: Adaptado segundo Jain e Drinivasan (1990) 

2.3.1. Relevância 

A relevância corresponde ao grau de importância que determinado produto ou 

serviço exercem na vida de um indivíduo (JAIN; SRINIVASAN, 1990). Também pode 

ser caracterizada como a satisfação da compra de um determinado produto ou 

serviço altamente desejado pelo consumidor (ROGERS, 1083). 

A relevância possui uma relação direta com o envolvimento inerente de uma 

determinada marca, influenciando diretamente a quantidade de esforços que será 

empregada para a efetivação da compra (CLARKE; BELK, 1979).  

Tais esforços podem ser manifestados de várias maneiras: internamente, 

quando o consumidor recupera e reanalisa informações previamente adquiridas; ou 

externamente, quando o consumidor preocupa-se em buscar informações nos 

diferentes meios de comunicação. (CLARKE; BELK, 1979; ROGERS, 1983; JAIN; 

SRINIVASAN, 1990; HORN, 2009). 
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2.3.2. Valor simbólico 

O valor simbólico corresponde ao valor percebido pelo consumidor sobre 

determinado produto ou serviço, pode também ser caracterizado através da 

satisfação do consumidor com os atributos oferecidos pelos bens de consumo 

adquiridos (ROGERS, 1983). 

 Segundo Grubb e Grathwohl (1967), o valor simbólico é a forma mais 

significativa para a compreensão do papel dos bens de consumo, ganhando caráter 

de ferramenta social, de símbolos que servem como um meio de comunicação entre 

o indivíduo e suas referências. 

Os membros de um grupo utilizam bens de consumo como símbolos, a fim de 

expressar seu comportamento e demonstrar seu posicionamento perante os outros 

indivíduos. Além disso, essa classificação simbólica permite que o consumidor possa 

relacionar-se diretamente com ele, igualando o seu autoconceito com o significado 

do bem. Dessa forma, a personalidade e o autoaprimoramento podem ocorrer por 

meio da associação com os bens que têm um significado social desejável e da 

reação favorável de referências significativas no processo de interação social 

(GRUBB; GRATHWOHL, 1967; ROGERS, 1983, JAIN; SRINIVASAN, 1990). 

2.3.3. Importância de risco 

A importância de risco corresponde à percepção de risco no processo de 

adoção de compra. Nessa situação, o consumidor tem um envolvimento temporário 

com um produto durante o processo de adoção de compra, principalmente quando 

existem altos riscos associados aos resultados dessa compra. Quanto maior o risco, 

maior o nível de envolvimento desse consumidor (ROGERS, 1983). 

O envolvimento do consumidor e os comportamentos resultantes desse 

vínculo são descritos por Arora (1982) como a busca de informações nos canais de 

comunicação. Estão diretamente relacionados com o ato da compra e não com o 

produto em questão. Dessa forma, representam os esforços gastos para assegurar 
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os resultados de uma compra, o que implica que, logo  que a compra é efetuada e 

os resultados esperados são encontrados,  o envolvimento não é mais necessário.  

A importância de risco normalmente é percebida quando existe uma alta 

complexidade nas principais características dos bens de consumo, como preço e 

atributos, influenciando diretamente na frequência da compra (ARORA, 1982; JAIN; 

SRINIVASAN, 1990). 

2.3.4. Probabilidade de risco 

A probabilidade de risco corresponde à possibilidade que um consumidor 

pode ter em realizar uma compra equivocada. Geralmente pode ocorrer quando o 

envolvimento no processo de compra ocorre com baixa intensidade e o consumidor 

acaba efetivando a compra sem depender de muito esforço (JAIN; SRINIVASAN, 

1990). 

Quando a influência de outros indivíduos no processo de compra possui maior 

intensidade, a efetivação da compra pelo consumidor pode possuir caráter 

involuntário, contribuindo para a probabilidade de risco, uma vez que os desejos por 

adquirir aquele determinado bem podem caracterizar a realização da outra pessoa e 

não a do próprio consumidor (ROGERS, 1983; JAIN; SRINIVASAN, 1990). 

2.4. OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA 

Muitos são os fatores que têm contribuído para o desenvolvimento do 

processo de obsolescência programada, dentre os quais ganham destaque a 

inovação tecnológica e o lançamento de produtos inovadores, que têm  criado um 

novo conceito de comportamento, o comportamento de inovatividade do consumidor, 

que, por sua vez, está servindo como base para o lançamento de diversos produtos 

no mercado, mas com uma vida útil teoricamente programada.  

Segundo Bulow (1986), obsolescência programada é a produção de bens de 

consumo com curta vida útil, fazendo com que os clientes repitam a compra. Utaka 
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(2000) descreve que a obsolescência programada é um tipo de comercialização que 

reduz a valorização dos modelos mais antigos em favor de uma nova linha de 

produtos introduzidos. A Inovação tecnológica que melhora a qualidade de um 

determinado produto (bem durável) pode ser responsabilizada pela redução da 

durabilidade do mesmo produto com versão anterior, tornando mais curta sua vida 

econômica (LEE; LEEJ, 1998). 

 A relação entre a inovação, a criação de novos mercados e a ação de 

empreendedor está claramente descrita por Schumpeter, como sendo a organização 

que inicia a mudança econômica, e os consumidores se necessário, são por ele 

educados, pois são ensinados a desejar novas coisas, ou coisas que diferem de 

alguma forma daquelas que têm o hábito de consumir. Então caracteriza o processo 

de obsolescência programada como o processo de destruição criadora, ou seja, a 

substituição de antigos produtos e hábitos de consumir por novos, caracterizando 

como um passo que Schumpeter deu ao descrever o processo do desenvolvimento 

econômico nas organizações (SCHUMPETER, 1995). 

  Cooper (2004) e Iizuka (2007) descrevem que a obsolescência ocorre quando 

os produtos se tornam ultrapassados ou "fora de moda". Fabricantes de bens 

duráveis enfrentam a concorrência potencial de unidades usadas por causa da 

natureza de longa duração dos produtos. Para evitar essa concorrência, as 

empresas podem desvalorizar as unidades utilizadas, introduzindo uma nova versão 

do produto, o que torna as unidades usadas economicamente obsoletas. Tal 

comportamento é chamado de obsolescência programada. Muitas vezes exemplos 

citados incluem os fabricantes de automóveis e editoras de livros didáticos, os quais 

periodicamente lançam novos produtos no mercado.  

As empresas querem facilitar a migração de seus clientes para a sua própria 

versão do próximo avanço tecnológico. Para Guiltinan (2008), a obsolescência 

programada ocorre de forma estratégica, diminuindo o risco de perder os próprios 

clientes para os concorrentes, pois é muito menos dispendioso retê-los do que 

adquirir novos clientes. Notavelmente, as atualizações de bens duráveis podem 

fornecer pistas para a retenção de clientes, o mesmo pode ocorrer com bens não 

duráveis. 

 A obsolescência programada, segundo Strausz (2009), fortalece incentivos do 

produtor para proporcionar qualidade adequada em outras dimensões. A teoria 

baseia-se na ideia intuitiva de que a necessidade de recompra dá o poder do 
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consumidor sobre o produtor. Se o produto decepciona o consumidor, ele não vai 

recomprá-lo. Essa ameaça induz o produtor a prestar uma qualidade adequada. Ao 

relacionar a frequência de recompra com um determinado produto, caracteriza-se 

com a teoria de obsolescência programada como um instrumento de incentivo para 

a qualidade inobservável. 

 De acordo com Bulow (1986), a obsolescência programada é muito mais que 

uma questão de durabilidade, é, também, uma maneira de introduzir um novo 

produto no mercado. Já para Lee e Leej (1998), a obsolescência programada pode 

ser encarada pelo viés da estratégia de preços.  Quando um bem durável é 

produzido após a velha geração, o monopolista tem a discriminação de preço não só 

entre consumidores com avaliações diferentes, mas também entre os consumidores 

com históricos de compra diferentes. A nova versão do produto pode ser ofertada a 

quem já é usuário com um desconto, devido ao fato de que os usuários possuem o 

modelo mais antigo, em funcionamento. Essa observação sugere que os usuários 

possam comprar o novo produto com o desconto, criando um equilíbrio econômico 

para a organização.  

A variação entre as categorias diferentes na condição de itens descartados 

reforça o argumento de que os fatores psicológicos, tecnológicos e econômicos 

exercem tanta influência sobre a expectativa de vida do produto como a 

confiabilidade técnica. Isso é exemplificado pelo fato de que computadores e 

telefones celulares foram os aparelhos com maior probabilidade de troca e, quando 

descartados, demonstram o impacto da obsolescência tecnológica (BULOW, 1986; 

LEE; LEEJ, 1998; COOPER, 2004; BYRNE, 2007).  

Assim, a existência de um ambiente altamente competitivo, combinado com 

os motivos econômicos, fundamentais para a existência da obsolescência 

programada, criou uma espécie de caminho de pendência para as estratégias de 

desenvolvimento de novos produtos voltados para substituição rápida de bens 

duráveis (IIZUKA, 2007). Nessa ótica, Strausz (2009) descreve que se não houver 

obsolescência significa que, em um determinado período, não haverá mais 

consumidores que precisem de um novo produto.  

Por outro lado, os economistas têm sugerido a possibilidade de que unidades 

usadas não podem competir com as novas unidades. Iizuka (2007) descreve que o 

preço de novos produtos reflete no valor presente de todos os serviços futuros de 

outro produto. Em determinados casos, apresentações periódicas de novos modelos 
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podem ser motivadas por diversas razões. Por exemplo, as empresas podem 

precisar introduzir novos produtos periodicamente, pois, caso não o façam, a 

demanda por seus produtos pode diminuir, principalmente devido ao alto avanço 

tecnológico, tornando a durabilidade de um produto reduzida. 

 Strausz (2009) faz um contraponto à durabilidade reduzida, pois fornece 

maiores incentivos para a prestação de qualidade. Isso leva a níveis mais baixos de 

durabilidade do produto, caracterizando como uma obsolescência programada de 

bens de consumo, tornando-os não duráveis. Lee e Leej (1998) relatam que 

anualmente existe um grande progresso sobre o desenvolvimento em tecnologia da 

informação. Essa rápida evolução torna a decisão de compra difícil. Para os 

usuários de computadores, perguntas sobre quando é o momento certo para 

comprar o novo produto e quanto eles devem pagar para a nova tecnologia são 

perguntas frequentes.  

 Nesse sentido, Cooper (2004) e Lee e Leej (1998) descrevem que a 

expectativa dos consumidores quanto à disponibilidade de um produto de maior 

qualidade no período subsequente pode desencorajar a compra do produto antigo 

no primeiro período. Os consumidores são suscetíveis a criticar os fabricantes, mas 

a maioria se sujeita à rápida inovação e à substituição de seus bens de consumo 

com frequência. Os potenciais benefícios ambientais dos aparelhos mais duradouros 

não são reconhecidos por esses consumidores, pois acabam comprando pela 

preocupação de que possam se tornar mais caros. Mesmo assim, muitos 

consumidores ainda têm um desejo de obter mais informações sobre a vida útil do 

produto, orientando suas escolhas (BULOW, 1986; LEE; LEEJ, 1998; COOPER, 

2004; IIZUKA, 2007, BYRNE, 2007). 

Bulow (1986) caracteriza que a obsolescência programada é uma atividade 

comum para os monopolistas, possuindo uma alta variação econômica, criando 

vidas curtas para seus produtos. Já os oligopolistas devem adicionar um prazo extra 

para escolher a durabilidade do monopolista, geralmente fazendo com que eles 

diminuam a taxa de obsolescência programada. 

Nesse sentido, Utaka (2006), em pesquisa que analisava a comercialização 

de bens duráveis, tendo um efeito na obsolescência em modelos mais antigos, 

constatou que o monopolista escolhe o grau de melhoria de seu produto e  introduz 

um modelo de maior qualidade, diminuindo a utilidade para os consumidores que 

usam um modelo de qualidade inferior.  
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A estratégia adicional de uma política de melhorias auxilia o monopolista em 

seu resultado econômico. De acordo com Lee e Leej (1998), o equilíbrio econômico 

do bem durável pode ser caracterizado, enquanto a inovação tecnológica 

proporciona uma melhora futura, mas se o desempenho dos regimes de 

discriminação de preços for diferente, o monopolista pode atrasar o progresso 

tecnológico, investindo menos em qualidade. 

De acordo com Utaka (2000) e Lee e Leej (1998),  uma inovação tecnológica 

potencialmente leva a uma redistribuição dos consumidores e com essa variação o 

monopolista pode trabalhar a estratégia da obsolescência programada em dois 

períodos, pois a decisão sobre a introdução de novos produtos pode ser realizada 

em  um segundo momento.  

A frequência em que ocorre a obsolescência programada de bens duráveis, 

segundo Iizuka  (2007), é decorrente da introdução de novos produtos influenciados 

pelo grau de competição de outras organizações, que se enfrentam a partir de 

produtos alternativos dentro do mesmo mercado, nesse contexto, muitas vezes as 

empresas acabam forçando a substituição de seus próprios produtos, evitando 

perder mercado para a concorrência. 

Cooper (2004) descreve a obsolescência programada em classes, quais 

sejam obsolescência tecnológica e obsolescência psicológica. A obsolescência 

tecnológica surge quando as pessoas são atraídas pelos modelos mais novos 

adicionados ou alterados como resultado de avanços tecnológicos. Já a 

obsolescência psicológica ocorre quando as pessoas não são mais atraídas por um 

produto e acabam consumindo um modelo mais avançado, decorrente ao status 

social e variação do autoconceito.   

No processo de obsolescência programada, é imprescindível que o novo 

produto torne-se um sucesso para os consumidores e o canal de comunicação mais 

eficaz nos dias de hoje é o comércio eletrônico, pois devido ao fácil acesso as 

informações, tornou-se um dos principais meios de contato, também possibilitando 

maior visibilidade para as organizações e maior comodidade para os usuários 

(IIZUKA, 2007). 

 Nesse contexto, o marketing deve se apropriar de todo o conhecimento que 

envolve o comportamento desses consumidores, orientando a comunicação, 

tornando-a uma fonte eficaz de estratégia competitiva. Os diferentes segmentos do 

processo de adoção de compra precisam ser entendidos de antemão, reduzindo 
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esforços relacionados à comunicação e o marketing (BULOW, 1986; LEE; LEEJ, 

1998; MAREZ; VERLEYE, 2004; COOPER, 2004; IIZUKA, 2007). 

Para avaliar a percepção do consumidor sobre o processo de obsolescência 

programada, foi utilizado o Modelo de Difusão de Inovações (MDI), proposto por 

Rogers (1983), que destaca a forma como as inovações são consideradas 

novidades pelos consumidores. Como demostra a figura 03, o modelo está dividido 

em quatro variáveis principais: a inovação; os canais de comunicação; o tempo e o 

sistema social.  

 

 

 

Figura 3 - Variáveis de análise da percepção do consumidor sobre o processo de obsolescência 
programada. 
Fonte: Adaptado de Rogers (1983). 

2.4.1. Inovação 

A inovação é a primeira etapa que caracteriza o processo de obsolescência 

programada, pois é através da inovação de produtos e serviços que os fabricantes 

fazem despertar em seus consumidores desejos e necessidades, fazendo que 
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sintam-se atraídos e queiram se desfazer do produto que aparentemente já se 

tornou ultrapassado (ROGERS, 1983; IIZUKA, 2007; STRAUSZ, 2009). 

A inovação do consumidor, de acordo com Goldsmith e Hofacker (1991), bem 

como Klink e Athaide (2010), pode ser caracterizada como a própria propensão a 

adotar novas ideias ou produtos, relativamente mais cedo do que outros membros 

de um sistema social. Além disso, a inovação de um indivíduo é uma função do 

domínio ou categoria de produtos de interesse, que também pode estar diretamente 

ligado à sua própria imagem. 

A inovação do consumidor tem sua raiz na difusão da teoria da inovatividade 

proposta por Rogers (1983) e consiste no grau ao qual um indivíduo está 

relacionado à adoção de novas ideias.  Basicamente, os consumidores com um alto 

nível de inovação são caracterizados por uma grande vontade de fazer mudanças 

em conceitos, bem como pela capacidade de influenciar outros indivíduos a adotar 

os conceitos e produtos inovadores, mostrando-se úteis na resolução de problemas 

e na tomada de decisões em organizações ou sistemas sociais (HO; WU 2011). 

2.4.2. Canais de comunicação 

São os meios pelos quais os consumidores tomam conhecimento dos 

produtos inovadores. Por outro ponto de vista, podem ser considerados, também, 

como meios utilizados pelas empresas para tornar visíveis seus produtos inovadores 

e possuir um determinado posicionamento de mercado (ROGERS; 1983; BULOW; 

1986; HO, WU, 2011, MIHART 2012). 

Os elementos principais na difusão da inovação incluem: a inovação e a 

comunicação com a inovação ao longo de um período de tempo, para os membros 

de um sistema social (ROGERS, 1983). Nesse contexto, existem cinco principais 

características de difusão de produtos inovadores: 1) relativa vantagem, 2) 

observabilidade, 3) compatibilidade, 4) complexidade e 5) testagem. Assim,  adoção 

mais rápida de novos produtos vai ocorrer se houver maior vantagem relativa, maior 

observabilidade, mais compatibilidade, menos complexidade e maior testagem. 

Os consumidores tendem a tomar conhecimento dos produtos inovadores por 

diferentes meios de comunicação, mas um dos fatores que mais leva o consumidor 
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a identificar a necessidade de compra compreende as influências sociais e 

ambientais, na maioria dos casos relacionando a afirmação da própria personalidade 

(ROGERS, 1983; BULOW, 1986; VALE, 2010; HO; WU, 2011; MIHART, 2012). 

2.4.3. Tempo 

O tempo, dentro do processo de obsolescência programada, é o principal 

fator que estabelece a duração de todo o processo econômico. É ele quem 

determina quando serão lançados os novos produtos e também quando iniciará o 

planejamento para o próximo período (LEE; LEEJ, 1998). 

  Segundo Rogers (1983), Bulow (1986) e Iizuca (2007), o tempo também é o 

principal responsável pela recompra de um determinado produto, pois é um fator 

que, aliado a outros, tais como o lançamento de produtos inovadores e a sociedade, 

determina com que frequência o consumidor vai efetivar uma nova compra. 

 Com todo o avanço tecnológico e a infinidade de produtos diariamente 

lançados no mercado, o processo de obsolescência programada passou a fazer 

parte da vida dos consumidores involuntariamente. Quando um consumidor está 

efetivando uma determinada compra, em seu inconsciente já está planejando a 

mesma compra num tempo não muito distante (ROGERS, 1983; COOPER, 2004; 

UTAKA, 2006; IIZUKA, 2007; STRAUSZ, 2009).  

2.4.4. Sistema social 

Os fatores sociais também são influenciadores do processo de adoção de 

compra de produtos inovadores pelo consumidor. Skrudupaitė et al. (2006) 

descrevem que estudos teóricos sobre como os fatores sociais influenciam o 

comportamento do consumidor, apontam como sendo o grupo familiar, os grupos de 

influência, a classe social e a cultura, como os grupos determinantes e principais 

influenciadores da sociedade de consumo. 
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 A maneira de pensar, perceber e agir dos consumidores depende muito de 

fatores sociais que influenciam o comportamento do consumidor, exemplificados 

pela cultura, subcultura, classe social, grupos de influência e família. Segundo 

Skrudupaitė et al. (2006) e  Melnyk et al. (2010), os fatores sociais influenciam o 

comportamento do consumidor direta e indiretamente. Fatores sociais indiretos 

ocorrem a partir de fatores psicológicos, o que significa que aqueles influenciam a 

formação destes, caracterizados como motivação, percepção e atitude, que, por sua 

vez influenciam o comportamento do consumidor. 

As normas sociais são os principais indicadores do comportamento humano e 

são cruciais no processo de adoção de compra. Os consumidores muitas vezes 

tomam as expectativas e o comportamento dos outros na aquisição de bens e 

serviços (ROGERS, 1983; SKRUDUPAITĖ et al., 2006; MELNYK et al., 2010).  

Os consumidores irão conhecer determinados produtos a partir da 

manifestação de indivíduos que já sejam consumidores destes e também por 

referência de outras pessoas que mostrem admiração pelo bem desejado. Se uma 

pessoa de referência possuir um bem dentro de um grupo social, é possível que os 

demais indivíduos  sintam-se atraídos pelo produto, criando uma necessidade de 

compra involuntária (ROGERS, 1983; FERRARO et al., 2005; SKRUDUPAITĖ et al., 

2006; MELNYK et al., 2010).  

2.5. MODELO TEÓRICO E HIPÓTESES 

 Após a apresentação do referencial teórico, apresenta-se, neste capítulo, o 

modelo teórico que irá representar as relações existentes entre os conceitos 

abordados. Nessa perspectiva, são discutidas, nesta seção, as relações 

encontradas na teoria entre o comportamento de inovatividade do consumidor, 

processo de adoção de compra e processo de obsolescência programada, que 

serviram como base para a formulação das hipóteses testadas nesta pesquisa. 
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2.5.1. Modelo teórico 

 Para a construção do modelo teórico que foi utilizado nesta pesquisa, buscou-

se a obtenção de um modelo único, que pudesse traduzir a influência do 

comportamento de inovatividade do consumidor em relação ao processo de 

obsolescência programada. 

 O exposto nos capítulos anteriores deste trabalho revela que o estudo do 

comportamento de inovatividade do consumidor de produtos eletroeletrônicos é uma 

área em desenvolvimento, em que estudos empíricos são de fundamental 

importância, face ao caráter global das transações que envolvem o processo de 

adoção de compra de produtos eletroeletrônicos. 

 O estudo do comportamento de inovatividade do consumidor no que concerne 

à produtos eletroeletrônicos ainda não foi abordado por pesquisadores do 

comportamento do consumidor, assim como tampouco foi analisada a influência 

desse comportamento em relação ao processo de obsolescência programada. Além  

disso, na literatura não foram encontrados modelos teóricos que analisem 

especificamente a relação entre esses constructos. 

Assim, após a análise da literatura disponível, optou-se por utilizar como base 

para analisar o grau de inovatividade do consumidor o modelo proposto por 

Goldsmith e Hofacker (1991), pois o perfil de consumidores inovadores pode ser 

denominado por características comportamentais que levam esses consumidores a 

serem os primeiros a comprar um produto inovador. Nesse contexto, os 

consumidores inovadores estão mais interessados no produto, estando mais 

expostos às informações e susceptíveis a falar com outros indivíduos em relação ao 

novo conceito de inovação.  

A esse modelo agregam-se modificações que foram validadas após a etapa 

exploratória da pesquisa e também após a realização do pré-teste do instrumento de 

coleta de dados quantitativo. 

Também foi utilizada, para medir o comportamento de inovatividade do 

consumidor em relação ao processo de adoção de compra, a escala New 

Involvement Profile (NIP) descrita por Jain e Srinivasan (1990). Esses autores  

descrevem que uma escala unidimensional não é capaz de capturar a complexidade 

do envolvimento do consumidor no processo de adoção de compra. No entanto, 
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propõem uma nova escala de 15 itens e cinco dimensões: relevância, prazer, valor 

simbólico, importância de risco e probabilidade de risco. Nesse contexto, a escala 

NIP também será adequada na etapa exploratória para ter maior concordância com 

o tema pesquisado, relacionando o comportamento do consumidor com o  processo 

de adoção de compra de produtos eletroeletrônicos. 

Por fim, a influência do comportamento de inovatividade do consumidor em 

relação ao processo de obsolescência programada foi medida através do modelo de 

Rogers (1983), ou Modelo de Difusão de Inovações (MDI) descrevendo como as 

inovações são consideradas algo novo e são difundidas em um grupo social por 

meio de canais de comunicação. Esse modelo está dividido em quatro grupos 

principais: a inovação; os canais de comunicação; o tempo e o sistema social, o que 

lhe permite utilizar a difusão de inovações para prever o processo de obsolescência 

programada. 

A seguir, esta seção apresenta o modelo de estudo e cada uma das hipóteses 

sugeridas para o referido modelo. 

 

 

 

Figura 4 - Modelo proposto. 
Fonte: Adaptado pelo autor (2013) 
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2.5.2. Hipóteses da pesquisa 

As relações a seguir propostas constituem o conjunto de hipóteses da 

pesquisa.  

 

H1 - Quanto maior for o comportamento de inovatividade do 

consumidor, maior será a influência em relação à intenção de compra de 

produtos inovadores. 

 

A partir da bibliografia analisada referente ao comportamento de inovatividade 

do consumidor, foi possível constatar, de acordo com as lições de Goldsmith e 

Hofacker (1991) e de Rogers (1995), que tal comportamento sofre influência de 

diversos elementos que compõem de fato o comportamento de consumo. Esse 

comportamento caracteriza a forma com que os consumidores adquirem produtos 

inovadores, num período relativamente mais cedo do que outros indivíduos. 

A partir do momento em que os consumidores começam a ter maior interesse 

por inovações, novas ideias, novos conceitos e por designs diferenciados, o seu 

comportamento sofre pequenas mutações, que, ao longo do tempo, acabam 

tornando-se costumes (ENGEL et al., 1995; HUGH; MCDONALD, 1996; OZGELIK;  

TAYMAZ, 2004). 

Rogers (1995), Sapienza e Amason (1993) descrevem que a facilidade de 

acesso à informação tem contribuído significativamente para essa transformação de 

comportamento, pois a cada dia o consumidor quer o que é mais novo e moderno. 

Essas compras, na maioria dos casos, acabam sendo associadas diretamente à 

personalidade do consumidor, influenciando no seu autoconceito próprio e criando 

uma determinada imagem perante a sociedade. 

Para manter-se como referência dentro da sociedade, esse consumidor fica 

permanentemente à procura de produtos que podem caracterizar seu estilo de vida. 

Nessa perspectiva, é, por muitas vezes, o primeiro a adquirir os produtos recém-

lançados no mercado, mantendo o status de formador de opinião (SAPIENZA; 

AMASON, 1993; ROGERS, 1995; OLSON et al., 1995; ENGEL et al., 1995; HUGH; 

MCDONALD, 1996).  
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Nesse sentido, espera-se que quanto maior for o comportamento de 

inovatividade do consumidor, maior será a intenção de compra de produtos 

inovadores, ou seja, os indivíduos que possuírem maior comportamento inovativo 

deverão ser aqueles que mais efetivam compras de produtos inovadores.  

No intuito de mensurar o nível de comportamento de inovatividade do 

consumidor, para, após, relacionar tal informação com a intenção de compra, será 

utilizado o modelo proposto por Goldsmith e Hofacker (1991), composto de uma 

escala de 11 itens, adaptado para a realidade deste estudo, conforme quadro 2. 

 

Quadro 2 - Constructo de inovatividade Goldsmith e Hofacker (1991). 

Variáveis Itens Afirmações 

Inovatividade 

Q01 

Em geral, estou entre a primeira pessoa no meu círculo de amigos a 
comprar um produto inovador. 

Q02 

Se eu ouvi dizer que um novo produto está disponível na loja, eu me 
interesso o suficiente para comprá-lo. 

Q03 Eu gosto de produtos recém-lançados. 

Q04 Comparado com os meus amigos, eu tenho poucos produtos inovadores. 

Autoconceito Q05 Se um amigo tem um produto recém-lançado, eu peço para ver. 

Q06 

Em geral, eu sou o último no meu círculo de amigos a saber sobre os 
produtos inovadores. 

Q07 Eu costumo comprar produtos inovadores, que sejam recém-lançados. 

Impulsividade 
Q08 

Eu gosto de comprar um produto inovador mesmo que eu não tenha 
ouvido falar ainda. 

Q09 
Eu não gosto de comprar produtos inovadores lançados por novas 
empresas. 

Q10 
Eu não sei os nomes dos produtos inovadores antes que outras pessoas 
saibam. 

Q11 
Eu não gosto de comprar produtos inovadores que possuam um design 
original. 

Fonte: Adaptado de Goldsmith e Hofacker (1991). 

 

H2 - Quanto maior for à intenção de compra de produtos inovadores, 

maior será a influência sobre o processo de obsolescência programada. 

 

O processo de adoção de compra consiste na forma com que os 

consumidores adotam um novo produto ou serviço ou uma inovação. Nesse 

contexto, o consumidor identifica uma necessidade ou desejo de consumo que 
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precisa satisfazer e, a partir disso, dá inicio a uma série de etapas que compõem 

todo o processo (STRADER; HENDRICKSON, 2001; CARO et al., 2010). 

As etapas iniciam a partir da identificação de um determinado problema ou 

necessidade e têm continuidade com a busca por informações; a avaliação das 

alternativas; a efetivação da compra; o consumo; a avaliação pós-compra e o 

descarte (ROGERS, 1995; STRADER; HENDRICKSON, 2001; CARO et al., 2010). 

Bulow (1986) e Utaka (2000) descrevem que o processo de obsolescência 

programada consiste na a produção de bens de consumo com curta vida útil, 

fazendo com que os consumidores repitam a compra num determinado período de 

tempo. Pode ser caracterizada também como a comercialização que reduz a 

valorização dos modelos mais antigos em favor de uma nova linha de produtos 

introduzidos no período atual, decorrente da inovação tecnológica. 

Nesse contexto, a tendência é de que quanto maior for a intenção de compra 

do consumidor, maior será sua influência no processo de obsolescência 

programada. A partir do momento em que o consumidor se identifica com o bem 

adquirido e percebe que este agrega valor à sua imagem pessoal, tende a sempre   

procurar possuir o produto mais inovador, voltando a recomprar o produto com 

versões melhoradas. 

Assim, com foco nessa hipótese, com o propósito de mensurar a intenção de 

compra de produtos inovadores, para, após, relacionar com o processo de 

obsolescência programada, será utilizada a escala NIP, proposta por Jain e 

Srinivasan (1990), tendo 15 itens e cinco dimensões: relevância, prazer, valor 

simbólico, importância de risco e probabilidade de risco, conforme quadro 3. 

 

Quadro 3 - Processo de adoção de compra - Jain e Srinivasan (1990). 

Variáveis Itens Afirmações 

Relevância Q01 O produto é essencial. 

Q02 É benéfico. 

Q03 É desnecessário. 

Q04 Eu não acho o produto prazeroso. 

Q05 Não é emocionante. 

Q06 É divertido. 

Valor simbólico Q07 Tem tudo a ver comigo. 

Q08 Serve para os outros me julgarem. 

Q09 Não passa uma imagem de mim para os outros. 
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Importância de risco Q10 É irritante fazer uma compra inadequada. 

Q11 Uma escolha ruim não seria um transtorno. 

Q12 Tenho pouco a perder por escolher mal. 

Probabilidade de 
risco 

Q13 Ao comprá-lo estou certo de minha escolha. 

Q13 Eu nunca sei se estou fazendo a compra certa. 

Q15 Eu me sinto um pouco perdido ao escolher isto. 

Fonte: Adaptado de Jain e Srinivasan (1990). 

 

 

H3 - Quanto maior for o processo de obsolescência programada, maior 

será a influencia em relação ao comportamento de inovatividade do 

consumidor. 

 

Teoricamente, conforme identificado no referencial teórico, o processo de 

obsolescência programada é visto pela maioria dos autores como fator econômico, 

mantendo as empresas competitivas no mercado. Essas empresas, a partir do 

momento em que seus concorrentes lançam novos produtos, obrigam-se a fazer o 

mesmo para não perder seu posicionamento (COOPER, 2004; IIZUKA, 2007). 

 Segundo estudos de Bulow (1986), Lee e Leej (1998), Utaka (2000), Cooper 

(2004), Marez e Verleye (2004), Utaka (2006), Iizuka (2007) e Strausz 2009, o 

processo de obsolescência programada é analisado apenas com fins econômicos ou 

fazia relação com um determinado produto ou linha de produtos, nenhum deles 

relaciona esse processo com o comportamento do consumidor. 

 Espera-se, portanto, que quanto maior o processo de obsolescência 

programada de produtos inovadores, maior será o comportamento de inovatividade 

do consumidor, ou seja, a partir do momento em que as empresas lançam novos 

produtos no mercado, automaticamente estão influenciando esses consumidores em 

potencial a adquirirem seus produtos. 

Por fim, para medir a percepção do consumidor sobre o processo de 

obsolescência programada foi utilizado à escala MDI , proposta por Rogers (1983), 

que destaca a forma como as inovações são consideradas novidades pelos 

consumidores. Esse modelo está dividido em quatro grupos principais: a inovação; 

os canais de comunicação; o tempo e o sistema social. Conforme demonstra o 

Quadro 4. 

 



57 
 

Quadro 4 - Percepção do consumidor sobre o processo de obsolescência 
programada - Rogers (1983). 

Variáveis Itens Afirmações 

Inovação Q01 Compro um produto quando percebo que é inovador. 

Q02 
Compro um produto inovador mesmo que eu já possua uma versão 
anterior. 

Q03 Costumo possuir sempre o que é mais moderno. 

Canais de 
comunicação 

Q04 Compro um produto inovador por estar em alta na mídia. 

Q05 Costumo comprar uma inovação por estar disponível na internet. 

Q06 
Gosto de ser comparado com outras pessoas que utilizam a 
inovação.  

Tempo 
Q07 

Costumo trocar o produto assim que um novo modelo é lançado no 
mercado. 

Q08 Não gosto de me sentir ultrapassado, quero sempre o novo. 

Q09 Costumo trocar meus produtos inovadores de ano em ano. 

Sistema social 
Q10 

Compro um produto inovador, pois gosto de ser a primeira pessoa 
a possuir. 

Q11 
Compro um produto inovador porque meus amigos também 
possuem. 

Q12 
Compro um produto inovador para me diferenciar das outras 
pessoas. 

Fonte: Adaptado de Rogers (1983). 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Após a apresentação da revisão de literatura deste estudo, a metodologia de 

pesquisa é disposta e dividida em cinco blocos: abordagens e estratégias de 

pesquisa; universo e amostra; técnica e instrumento para coleta de dados; variáveis 

de análise e tratamentos estatísticos, que serão aplicados para a obtenção dos 

resultados. 

3.1. ABORDAGENS E ESTRATÉGIAS DE PESQUISA 

Como o objetivo desta pesquisa é analisar três constructos, quais sejam o 

comportamento de inovatividade do consumidor, o processo de adoção de compra e 

o processo de obsolescência programada, foram aplicadas pesquisas exploratórias 

e descritivas de abordagem mista, qualitativa e quantitativa. A primeira das 

abordagens é descrita por Alves-mazzotti e Gewanddsznajer (1999) como pesquisa 

não estruturada, exploratória, baseada em pequenas amostras, que, por sua 

diversidade e flexibilidade, não admitem regras precisas, aplicáveis a uma ampla 

gama de casos, mas proporcionam insights e compreensão em profundidade do 

contexto do problema. Essa abordagem foi utilizada, pois não foi encontrado 

nenhum estudo que integra essas três dimensões.  

Nesse sentido, ainda é possível esclarecer a importância da pesquisa 

qualitativa neste trabalho. De acordo com Deslauriers e Kérisit (2008), esse 

delineamento de pesquisa é aplicado quando não pode ser realizada de modo 

experimental, pois tem o objetivo de aprofundar processos ou fenômenos 
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complexos, comportando variáveis pertinentes, que não tenham ainda sido 

delimitadas.  

Entretanto, na segunda abordagem, enquadrada na visão positivista das 

ciências sociais, a pesquisa quantitativa pode ser caracterizada, segundo Malhotra 

(2012, p. 111), como uma metodologia que procura esclarecer processos ou 

fenômenos através da quantificação de dados, possuindo como principal objetivo a 

generalização dos resultados da amostra, para a população de interesse, aplicando 

uma forma de análise estatística.  Neste estudo, de caráter qualitativo e quantitativo, 

foram aplicados os fundamentos tanto da visão positivista quanto da 

fenomenológica. 

Para melhor compreensão dos temas que são retratados na pesquisa, na 

etapa qualitativa foram organizados dois grupos de discussão, ambos realizados 

com alunos da Universidade de Passo Fundo, no campus da cidade de Passo 

Fundo, com indivíduos de ambos os sexos, que haviam realizado uma compra pela 

internet nos últimos seis meses. Essa estrutura tem a finalidade de conhecer 

características comportamentais relacionadas ao comportamento de inovatividade, 

relacionado, por sua vez, ao processo obsolescência programada.  

Brito (2008) descreve o grupo de discussão como uma técnica de pesquisa 

social, caracterizando como pesquisa aberta em profundidade. O grupo de 

discussão é um método de coleta de dados que consiste na realização de 

entrevistas em grupo, conduzidas por um moderador, tendo como objetivo a 

discussão de um tópico específico. Esse método também é chamado de entrevista 

focalizada em grupo ou entrevista em profundidade em grupos (CANELES; 

PEINADO, 1994).  

Os resultados dos grupos focais foram utilizados para a elaboração do 

questionário, aplicado no segundo momento desta pesquisa. As duas reuniões 

foram realizadas no mês de julho e agosto de 2013, com indivíduos entre 18 e 35 

anos, de ambos os sexos, e alunos de diferentes cursos de graduação. No primeiro 

grupo, participaram oito indivíduos do gênero feminino e seis do masculino, com 

duração de 100 minutos. Na segunda aplicação, participaram seis pessoas do 

gênero feminino e sete do gênero masculino, com duração de 95 minutos. Para as 

duas sessões, foram utilizados gravadores de áudio e imagem. 

A escolha dos participantes foi aleatória e, nessa primeira etapa de pesquisa, 

ocorreu com base em quatro critérios estabelecidos pelo pesquisador, quais sejam: 
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a disposição e concordância em participar do grupo de discussão; efetivação de no 

mínimo uma compra pela internet nos últimos seis meses e, finalmente, não ter 

contato pessoal e/ou nenhuma relação de afeto com o pesquisador.  

No somatório, participaram 27 estudantes, matriculados nos cursos de 

Administração, Ciências Contábeis, Economia, Jornalismo e Publicidade e 

Propaganda. Assim, os resultados dos dois grupos foram utilizados como base para 

a elaboração das questões a serem incorporadas às variáveis de análise das 

escalas DSI, NIP e MDI.  

A etapa quantitativa foi realizada através de um levantamento survey com 

questionário online, numa página elaborada especificamente para esta pesquisa. A 

pesquisa survey pode ser descrita como a obtenção de dados e informações de 

determinados grupos de indivíduos, através de um formulário previamente elaborado 

para determinado fim (HAIR, 1998).  

Os participantes foram convidados a responder através de promoções junto 

às principais redes sociais, grupos de referência e contatos de terceiros, como o 

envio do link da pesquisa para professores vinculados a outras instituições. A 

pesquisa também foi aplicada em sala de aula, para alunos da Universidade de 

Passo Fundo, com o intuito de abranger uma quantidade ainda maior de 

participantes. Essa etapa da pesquisa foi desenvolvida e aplicada na primeira 

quinzena do mês de setembro.  

3.2. UNIVERSO E AMOSTRA 

A população do estudo é constituída por consumidores que já tinham 

efetivado ao menos uma compra pela internet, sejam residentes nos estados do Rio 

Grande do Sul ou Santa Catarina.  

A população-alvo da primeira etapa da pesquisa foi escolhida por 

conveniência do pesquisador, através de indicações de terceiros, caracterizando 

indivíduos com faixa etária entre 18 e 35 anos, de ambos os sexos, que tenham 

efetivado no mínimo uma compra pela internet nos últimos seis meses, 

independentemente de sua condição social e situação socioeconômica.  
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Dessa forma, o processo utilizado na primeira etapa aptresenta amostragem 

não probabilística por conveniência, sendo que os participantes foram selecionados 

com base em sua disposição em participar do estudo e da própria conveniência de 

acesso aos respondentes por parte do pesquisador. 

A técnica de amostragem probabilística por conveniência, segundo Malhotra 

(2012), procura obter uma amostra de elementos convenientes e é utilizada em 

pesquisas exploratórias a fim de gerar ideias, intuições e hipóteses, sendo a que 

menos tempo consome e a menos dispendiosa para o pesquisador.  

A população-alvo da segunda etapa da pesquisa possui a mesma 

característica da primeira. Os participantes foram escolhidos por meio de 

recrutamento online, totalizando 456 respondentes. Na intercepção online, os 

visitantes de um site da Web são interceptados e têm a oportunidade de participar 

do levantamento (MALHOTRA, 2012, p. 288). 

Como a amostra não é probabilística, o seu tamanho foi dimensionado de 

forma que possa possibilitar o uso de técnicas multivariadas. Segundo Hair Jr. et al. 

(2005, p. 97), para a aplicação da análise fatorial, a amostra deve ser maior ou igual 

a cem e ter cinco vezes mais observações do que as variáveis a serem analisadas, 

sendo o tamanho mais aceitável uma proporção de dez observações para cada 

variável. 

Ao mensurar os três constructos analisados, utilizados como base os autores 

(GOLDSMITH; HOFACKER, 1991; JAIN; SRINIVASAN, 1990; ROGERS, 1983), o 

formulário elaborado possui 11 variáveis e o tamanho mínimo de observações 

adotadas para a pesquisa é de quatrocentos participantes. Como houve 456 

respondentes a amostra pode ser considerada como apropriada para esta pesquisa. 

3.3. TÉCNICA E INSTRUMENTO PARA COLETA DOS DADOS 

Para mensurar os constructos de comportamento de inovatividade do 

consumidor, processo de adoção de compra e obsolescência programada, optou-se 

pelo levantamento survey, com a utilização de questionário impresso e eletrônico 

pela internet, cadastrado em site especialmente desenvolvido para esta pesquisa, 

contendo as instruções para seu preenchimento e precedido de informações sobre 
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os objetivos da pesquisa e o uso de seus resultados exclusivamente para fins 

acadêmicos. Os respondentes foram convidados a participarem da pesquisa 

voluntariamente. 

A pesquisa survey pode ser descrita como a obtenção de dados ou 

informações sobre características, ações ou opiniões de determinado grupo de 

pessoas, indicado como representante de uma população-alvo, por meio de um 

instrumento de pesquisa, normalmente um questionário (FREITAS et al., 2000). 

Para a elaboração do questionário, foram utilizadas como a etapa qualitativa 

da pesquisa, bem como as escalas: a escala Domain Specific Innovativeness (DSI); 

a escala New Involvement Profile (NIP) e o Modelo de Difusão de Inovações (MDI). 

A escala Domain Specific Innovativeness, desenvolvida por Goldsmith e 

Hofacker (1991), é uma linha de pesquisa que enfoca a inovatividade, limitando a 

um domínio ou a um produto específico, procurando refletir a tendência que o 

consumidor possui em adotar uma inovação dentro de uma área de interesse. 

Goldsmith e Hofacker (1991) definiram, em seu estudo, uma escala de onze 

itens que analisam o grau de inovatividade do consumidor, pois o perfil de 

consumidores inovadores pode ser determinado por características 

comportamentais que levam esses consumidores a serem os primeiros a comprarem 

um produto novo, relacionando diretamente com a intenção de compra. Nesse 

contexto, os consumidores inovadores estão mais interessados no produto e na área 

desse produto, estando ainda mais expostos às informações e susceptíveis a falar 

com outros indivíduos em relação ao novo conceito de inovação. 

A escala New Involvement Profile, descrita por Jain e Srinivasan (1990), 

propõe a realização de um teste empírico de comparação entre as escalas de 

Ratchford (1987), Higie e Feich (1988), McQuarrie e Munson (1987), Laurent e 

Kapferer (1989) e Zaichkowsky (1985), utilizando dez categorias de produtos. Jain e 

Srinivasan (1990) concluem em seu estudo que uma escala unidimensional não é 

capaz de capturar a complexidade do envolvimento do consumidor no processo de 

adoção de compra, no entanto, propuserão uma nova escala de 15 itens e cinco 

dimensões: relevância, prazer, valor simbólico, importância de risco e probabilidade 

de risco. A dimensão relevância foi proposta a partir do trabalho de Zaichkowsky 

(1985) e as outras quatro dimensões foram propostas a partir do trabalho de Laurent 

e Kapferer (1985).  
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O Modelo de Difusão de Inovações, proposto por Rogers (1983), descreve 

como o processo de obsolescência programada pode ser visualizado pelo 

consumidor. Para mensurar essas características, propôs o Modelo de Difusão de 

Inovações, descrevendo como as inovações são consideradas algo novo e são 

difundidas em um grupo social por meio de canais de comunicação. Esse modelo 

está dividido em quatro grupos principais.  

A inovação também é responsável pela velocidade com que o consumidor 

percebe a existência de produtos inovadores no mercado e compartilham essas 

informações com seus pares. O tempo é relacionado a cinco categorias de 

adotantes (inovadores, adotantes iniciais, maioria inicial, maioria tardia e 

retardatários). O sistema social, em sua  própria estrutura (grupos organizados ou 

informais, por exemplo) e as suas normas internas, influencia na velocidade, no 

tempo e no processo de adoção de novas ideias ou práticas dentro de um sistema 

social formado por várias unidades com o intuito de atingir o mesmo objetivo 

(ROGERS, 1983).  

O questionário elaborado com base nas escalas DSI, NIP e MDI e na etapa 

qualitativa da pesquisa foi pré-testado em duas diferentes situações. Inicialmente, no 

primeiro modelo desenvolvido para o estudo, foi aplicado em uma turma de 55 

alunos do curso de Administração da Universidade de Passo Fundo, totalizando 

13,75% da amostra calculada para esta pesquisa. As aplicações apontaram algumas 

dificuldades no preenchimento, em algumas questões sobre o constructo de 

inovatividade, bem como nos dados socioeconômicos. Para evitar a dificuldade na 

compreensão, o questionário passou por uma remodelação e novamente foi 

aplicado com uma turma de 52 alunos do curso de Ciências Contábeis da mesma 

instituição, totalizando 13%da amostra.  

A partir dos resultados obtidos no segundo pré-teste foi testado a 

confiabilidade dos constructos através do teste do Alfa de Cronbach, que segundo 

Hair et al. (2005) é utilizado para medir o grau de confiabilidade dos constructos 

analisados, quando o índice for superior a 0,6, corresponde que os dados 

levantados são aptos para análises multivariadas de dados. Desta forma, todos os 

constructos tiveram índices superiores a 0,6, sendo que o constructo de 

inovatividade obteve (0,847), o processo de adoção de compra (0,745) e o processo 

de obsolescência programada (0,929). Finalmente, o questionário pré-teste, aplicado 

na segunda quinzena de agosto de 2013, obteve êxito na compreensão, o que 
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forneceu resultados precisos da sua aplicação futura no levantamento survey. O 

questionário final pode ser visualizado no Apêndice 1.  

3.4. VARIÁVEIS DE ANÁLISE 

Para avaliar cada variável deste estudo foi utilizada uma escala Likert, pois 

segundo Malhotra (2012) possibilita aos entrevistados a indicação do grau de 

concord ncia ou discord ncia em relação as afirmaç es sobre as variáveis 

relacionadas a seguir. Cada item da escala tem cinco categorias de resposta, que 

vão de “discordo totalmente” a “concordo totalmente”.  

 

Inovatividade: pode ser considerada como o grau com que um indivíduo 

adota uma inovação, processos e ideias, relativamente mais cedo do que os outros 

consumidores, influenciando diretamente o processo de adoção de compra de 

produtos inovadores (ROGERS, 1995; CLARK; GOLDSMITH, 2006; TELLIS et al., 

2009; MCNALLY et al., 2010; STOCK, 2011; MANTOVANI et al., 2012). 

 

Autoconceito: corresponde ao processo de interação em que um indivíduo 

se comunica consigo mesmo, por meio de bens, símbolos, com o objetivo de 

favorecer a sua própria imagem perante a sociedade em que está inserido. Este é 

um processo interno que ocorre sem resposta específica de outros, a respeito de um 

determinado modo de agir (GRUBB; GRATHWOHL, 1967; VINSON et al., 1977; 

SIRGY, 1982; ESCALAS et al., 2011).  

 

Impulsividade: pode ser descrita como o modo de “agir sem pensar", em que 

os indivíduos estão mais motivados por uma recompensa imediata ao invés de 

pensarem em consequências em longo prazo. Essa característica de tomada de 

decisão cotidiana também se aplica a querer bens de consumo particulares, ao invés 

de planejar o consumo ao longo do tempo para maximizar a satisfação em longo 

prazo (SCARBOROUGH; COHEN, 2004; TELLIS et al., 2009; DITTMAR; BOND, 

2010; VALE, 2010).  
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Relevância: consiste no grau de importância que determinado produto ou 

serviço exerce na vida de um indivíduo. Também pode ser caracterizada como a 

satisfação da compra de um determinado produto ou serviço, que é altamente 

desejado pelo consumidor (CLARKE; BELK, 1979; ROGERS, 1983; JAIN; 

SRINIVASAN, 1990).  

 

Valor simbólico: valor percebido pelo consumidor sobre determinado produto 

ou serviço, pode também ser caracterizado pela satisfação do consumidor com os 

atributos oferecidos pelos bens de consumo adquiridos (GRUBB; GRATHWOHL, 

1967; ROGERS, 1983, JAIN; SRINIVASAN, 1990).   

 

Importância de risco: caracteriza a percepção de risco no processo de 

adoção de compra. Nessa situação, o consumidor tem um envolvimento temporário 

por um produto durante o processo de adoção de compra, principalmente quando 

existem altos riscos associados aos resultados dessa compra. Quanto maior o risco, 

maior o nível de envolvimento desse consumidor e maior a percepção de risco no 

processo de adoção de compra (ARORA, 1982; ROGERS, 1983; JAIN; 

SRINIVASAN, 1990).  

 

Probabilidade de risco: corresponde à possibilidade que um consumidor 

pode ter em realizar uma compra equivocada. Geralmente pode ocorrer quando o 

envolvimento no processo de compra ocorre com baixa intensidade e o consumidor 

acaba efetivando a compra sem depender de muito esforço (ROGERS, 1983; JAIN; 

SRINIVASAN, 1990).  

 

Inovação: pode ser caracterizada como a própria propensão em adotar novas 

ideias ou novos produtos relativamente mais cedo do que outros membros de um 

sistema social. Além disso, a inovação de um indivíduo corresponde à relação de 

dados produtos à sua identidade, assim, os produtos inovadores são utilizados para 

expressar posicionamento e intenções com o ambiente em que o consumidor está 

inserido. Assim, a categoria de produtos de interesse também pode estar 

diretamente ligada à sua própria imagem (GOLDSMITH; HOFACKER 1991; 

ROGERS, 1983; IIZUKA, 2007; HO; WU, 2011).  

 



66 
 

Canais de comunicação: meios pelos quais os consumidores tomam 

conhecimento dos produtos inovadores, se comunicam com outros indivíduos, 

trocam experiências, sejam estas positivas ou negativas. Por outro ponto de vista, 

podem ser considerados, também, como meios utilizados pelas empresas para 

tornar visíveis seus produtos inovadores e possuir um determinado posicionamento 

de mercado (ROGERS, 1983; BULOW, 1986; HO; WU, 2011). 

 

Tempo: principal responsável pela compra e recompra de um determinado 

produto, pois é um fator que, aliado a outros, determina com que frequência o 

consumidor vai efetivar uma nova compra (COOPER, 2004; UTAKA, 2006; IIZUKA, 

2007; STRAUSZ, 2009).  

 

Sistema social: podem ser considerados os principais influenciadores do 

processo de adoção de compra de produtos inovadores, uma vez que  a maneira de 

pensar, perceber e agir depende muito de fatores sociais que influenciam o 

comportamento de compra, tais como a cultura, a subcultura, a classe social, os 

grupos de influência e a família (ROGERS, 1983; FERRARO et al., 2005; 

SKRUDUPAITĖ et al., 2006; MELNYK et al., 2010). 

3.5. TRATAMENTOS ESTATÍSTICOS 

Os tratamentos estatísticos desta pesquisa foram realizados por meio da 

análise multivariada de dados, que corresponde a um conjunto de métodos e 

técnicas que analisam simultaneamente todas as variáveis na interpretação teórica 

do conjunto de dados de uma pesquisa (MALHOTRA, 2012). Para este estudo, fez-

se a opção pela análise fatorial exploratória, pela análise cluster, pela regressão 

linear múltipla e pela análise fatorial confirmatória.  

A análise fatorial é um modelo de mensurações das relações entre os 

indicadores e os fatores por meio das cargas fatoriais. Quando essas cargas 

fatoriais não ultrapassam 0,5, indicam que a análise é insatisfatória para a 

explicação da correlação de cada variável com as demais utilizadas no estudo (HAIR 

et al., 2005; MALHOTRA, 2012).  A utilização desta técnica multivariada de dados 
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teve como objetivo identificar os itens de cada variável com cargas fatoriais 

insuficientes, possibilitando a exclusão e o ajuste de cada constructo.  

Hair et al. (2005) descrevem que a análise cluster destina-se a segmentar ou 

agrupar indivíduos de uma amostra, com o objetivo de formar conjuntos mutuamente 

excludentes que apresentem similaridade ou igualdade nas informações. Cabe 

destacar que essa aplicação estatística multivariada permite que se classifiquem 

objetos de uma seleção, onde cada objetivo é semelhante, com base em algum 

critério predeterminado pelo pesquisador. Neste estudo, optou-se por aplicar os 

agrupamentos através da variável renda própria, para identificar os principais grupos 

apontados em cada constructo. 

Já a regressão linear múltipla tem o objetivo de identificar o melhor 

relacionamento entre as variáveis de resposta e um conjunto de variáveis 

exploratórias. De acordo com Hair et al. (2005),  a regressão linear múltipla é uma 

técnica estatística que pode ser usada para analisar a relação entre uma única 

variável dependente e várias variáveis independentes. O objetivo é usar as variáveis 

independentes cujos valores são conhecidos, para prever os valores da variável 

dependente selecionada pelo pesquisador. Para a rotação da regressão linear 

múltipla, optou-se primeiramente pelo agrupamento dos itens dos constructos, 

transformando-os em apenas uma variável dependente, para assim possibilitar a 

rotação da regressão e testar as influências que um constructo exerce sobre o outro. 

Por fim, a análise fatorial confirmatória busca descrever relacionamentos 

existentes entre variáveis e constructos utilizados nas pesquisas (HAIR et al., 2005; 

MALHOTRA, 2012). Neste estudo, optou-se por aplicar tal metodologia com o intuito 

de verificar estatisticamente as possíveis relações entre as estruturas analisadas: 

comportamento de inovatividade do consumidor, processo de adoção de compra e 

processo de obsolescência programada. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As discussões deste estudo são apresentadas a seguir. Primeiramente, são 

apontadas as características da amostra e os procedimentos realizados para a 

análise dos dados estatísticos. Em seguida, são descritos os resultados dos três 

constructos: inovatividade, processo de adoção de compra e processo de 

obsolescência programada. Diante dos dados descritivos, aplicaram-se quatro 

métodos da estatística multivariada: análise fatorial exploratória, análise cluster, 

regressão linear múltipla e análise fatorial confirmatória.  

Cabe ressaltar que a contribuição do estudo ocorre pela relação direta entre 

os três constructos, pois, até a data de aplicação do questionário e a finalização do 

trabalho, nenhuma construção semelhante foi encontrada. 

4.1. CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA 

Este trabalho, que teve como objetivo analisar a relação entre os constructos 

de inovatividade, comportamento do consumidor e processo de obsolescência 

programada, foi realizado com 456 indivíduos. A Tabela 1 identifica o número de 

indivíduos e a porcentagem de participação para cada estado. 

 

Tabela 1 - Indivíduos pesquisados por estado. 

Estados Número de pesquisados % de participação 

Amazonas 2 0,44 

Distrito Federal 1 0,22 

Mato Grosso do Sul 1 0,22 

Rio de Janeiro 1 0,22 

Rio Grande do Sul 357 78,29 

Santa Catarina 91 19,96 

São Paulo 3 0,66 

Total geral 456 100% 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 



69 
 

Conforme é possível identificar na Tabela 1, o estado do Rio Grande do Sul 

possui maior representação na amostra deste estudo (78,29%), seguido pelo estado 

de Santa Catarina (19,96%). Os demais estados correspondem a 1,75% do 

montante dos pesquisados, razão pela qual – uma vez que o principal objetivo deste 

estudo consiste em  identificar o comportamento de inovatividade do consumidor de 

produtos eletrônicos, bem como os principais hábitos relacionados com a adoção de 

compra e como visto no capítulo anterior que a mostra compreendia consumidores 

dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina –, optou-se por excluir os 

respondentes de outros estados, o que implica um montante de  448 participantes. 

A Tabela 2, já considerando o número válido de entrevistados, destaca suas 

variáveis sociodemográficas e seu perfil, com dados divididos em gênero, idade e 

escolaridade. 

 

Tabela 2 - Gênero, idade e escolaridade dos entrevistados. 

Variáveis Alternativas Frequência Percentual (%) 

Gênero 
Masculino 163 36,38 

Feminino 285 63,62 

Total geral 448 100 

Idade 

De 18 a 25 anos 237 52,90 

De 26 a 30 anos 103 22,99 

De 31 a 35 anos 56 12,50 

De 36 a 40 anos 28 6,25 

De 41 a 45 anos 9 2,01 

De 46 a 50 anos 5 1,12 

Mais que 51 anos 10 2,23 

Total geral 448 100 

Escolaridade 

Ensino médio 10 2,23 

Graduação 336 75,00 

Pós-graduação 75 16,74 

Mestrado 23 5,13 

Doutorado 4 0,89 

Total geral 448 100 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

 A amostra de consumidores pesquisados, conforme demonstra a Tabela 2, 

possui predominância feminina (63,62%), com idade média entre 18 e 35 anos 

completos,  nas faixas de 18 a 25 anos (52,90%), de 25 a 30 anos (22,99%) e de 30 

a 35 anos (12,50%). A faixa etária com menor frequência identificada corresponde a 

indivíduos com mais de 36 anos, totalizando 11,61% da amostra. Já o nível de 
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escolaridade dos consumidores entrevistados possui maior proporção no que diz 

respeito à graduação, que corresponde a 75,00% dos entrevistados, seguindo pela 

pós-graduação, com 16,74%. Cabe ressaltar que a variável escolaridade pode 

corresponder ao fato de o indivíduo estar com o curso em andamento ou concluído.  

4.2. PRINCIPAIS HÁBITOS RELACIONADOS COM O PROCESSO DE 

ADOÇÃO DE COMPRA DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS 

COMERCIALIZADOS PELA INTERNET 

A seguir são apresentados os principais dados encontrados na pesquisa a fim 

de identificar os principais hábitos de consumo de produtos eletroeletrônicos 

realizados pela internet. A Tabela 3 corresponde à última compra realizada pela 

internet e à frequência com que habitualmente são realizadas as compras de 

produtos eletroeletrônicos pelas lojas virtuais. 

 

Tabela 3 - Última compra realizada pela internet e frequência das compras 

Variáveis Alternativas Frequência Percentual (%) 

Última compra 

Último mês 118 26,34 

Últimos dois meses 54 12,05 

Últimos três meses 33 7,37 

Últimos quatro meses 30 6,70 

Últimos cinco meses 22 4,91 

Últimos seis meses 191 42,63 

Total geral 448 100 

Frequência de 
compras 

Semanalmente 24 5,36 

Quinzenalmente 17 3,79 

Mensalmente 110 24,55 

Bimestralmente 89 19,87 

Semestralmente 208 46,43 

Total geral 448 100 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 Conforme demonstra a Tabela 3, no que diz respeito à última compra 

realizada pela internet, foi identificado que 42,63% realizaram tal ação nos últimos 

seis meses, fator condicionante a produtos denominados como bens de consumo 

duráveis.  Por essa característica, a compra desses produtos não ocorre 

frequentemente.  Um montante de 26,34% da amostra realizou uma compra no 
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último mês e 31,30% realizaram a última compra no decorrer do período de dois a 

cinco meses. 

 A frequência com que são realizadas as compras pela internet de produtos 

eletroeletrônicos é considerada ponto fundamental para este estudo, ficando 

evidente que a maior parte dos entrevistados costuma comprar produtos 

eletroeletrônicos semestralmente (46,43%). Outros consumidores preferem comprar 

mensalmente (24,55%), fator relacionado principalmente com o comportamento de 

inovatividade do consumidor, pois, segundo Rogers (1995), os indivíduos que são 

propensos a consumir a inovação podem ser denominados como consumidores 

inovadores, pois procuram e consomem o que é mais novo no mercado. 

 A Tabela 4 identifica a renda própria dos entrevistados e o montante que 

costumam gastar quando realizam suas compras pela internet. 

 

 

Tabela 4 - Renda própria e valor gasto em cada compra. 

Variáveis Alternativas Frequência Percentual (%) 

Renda 
própria 

Até R$ 1.000,00 139 31,03 

De R$ 1.001,00 a 2.000,00 173 38,62 

De R$ 2.001,00 a 3.000,00 65 14,51 

De R$ 3.001,00 a 4.000,00 23 5,13 

De R$ 4.001,00 a 5.000,00 18 4,02 

Mais que R$ 5.000,00 30 6,70 

Total geral 448 100 

Valor gasto 
em cada 
compra 

Menos que R$ 500,00 273 60,94 

De R$ 501,00 a 1000,00 112 25,00 

De R$ 1.001,00 a 1.500,00 19 4,24 

De R$ 1.501,00 a 2.000,00 22 4,91 

De R$ 2.001,00 a 2.500,00 5 1,12 

Outros 17 3,79 

Total geral 448 100 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

A maior parte dos respondentes, de acordo com a Tabela 4, possui renda de 

até R$ 2.000,00, sendo que 38,62% da amostra possuem renda própria entre R$ 

1.000,00 a R$ 2.000,00, seguido por 31,03% com renda inferior a R$ 1.000,00, 

totalizando 69,65% com essa característica. Um montante de 23,66% possui renda 

entre R$ 2.000,00 e R$ 5.000,00 e apenas 6,70% possuem renda superior a R$ 

5.000,00. 
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O valor gasto em cada compra pela internet possui maior relevância na 

variável de até R$ 500,00 (60,94%), pois, segundo informações obtidas na etapa 

exploratória da pesquisa, os consumidores ainda sentem-se inseguros com 

determinadas compras e procuram ter certeza da qualidade do produto antes de 

efetivar a compra. Um montante de 25,00% dos consumidores entrevistados 

desembolsou, na última compra, valores entre R$ 500,00 e R$ 1.000,00, pois 

determinados bens de consumo duráveis possuem maior valor comercial. Apenas 

10,27% dos entrevistados adquiriram eletroeletrônicos com valor acima de R$ 

1.000,00, fator que representa o consumo de notebooks, smatphones e tablets. 

Outro fator relevante identificado na pesquisa referente ao valor gasto na 

última compra foi a variável “outros”, que corresponde a nove indivíduos que 

costumam gastar menos que R$ 100,00 (2,01%) e oito que empregaram, na última 

compra, mais que R$ 3.000,00 (1,78%). 

Na Tabela 5, foi realizada a comparação do gênero da amostra com a 

frequência de compras pela internet.  

 

 

Tabela 5 - Comparação entre gênero e frequência de compra. 

Gênero Frequência de compras Frequência Percentual (%) 

Masculino 

Semanalmente 7 4,29 

Quinzenalmente 9 5,52 

Mensalmente 45 27,61 

Bimestralmente 37 22,70 

Semestralmente 65 39,88 

Total geral 163 100 

Feminino 

Semanalmente 17 5,96 

Quinzenalmente 8 2,81 

Mensalmente 65 22,81 

Bimestralmente 52 18,25 

Semestralmente 143 50,18 

Total geral 285 100 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

Segundo evidencia a Tabela 5, constatou-se que 50,18% do público feminino 

entrevistado efetuam compras semestralmente pela internet, variável que também 

obteve maior relevância em relação ao gênero masculino (39,88%). Ambos os sexos 

também possuem outra característica bastante semelhante, que são as compras 
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realizadas mensalmente, correspondendo a 27,61% do público masculino e 22,81% 

do feminino. 

As compras realizadas bimestralmente também são representativas para a 

amostra pesquisada, 22,70% dos homens efetivam compras pela internet a cada 

dois meses e 18,25% das mulheres também o fazem. De acordo com os resultados 

dos grupos focais, essas relações podem ser associadas também com o poder 

aquisitivo de cada indivíduo, alguns dos participantes relataram, inclusive, que “[...] 

todo mês existe uma compra pela internet na minha fatura de cartão de crédito” 

(participante 03). 

A Tabela 6 corresponde à comparação entre o gênero e o valor gasto em 

cada compra. 

 

 

Tabela 6 - Comparação entre gênero e valor gasto em cada compra. 

Gênero Valor gasto Frequência Percentual (%) 

Masculino 

Menos que R$ 500,00 99 60,74 

De R$ 501,00 a 1000.00 45 27,61 

De R$ 1.001,00 a 1.500,00 5 3,07 

De R$ 1.501,00 a 2.000,00 10 6,13 

De R$ 2.001,00 a 2.500,00 3 1,84 

Outros 1 0,61 

Total geral 163 100 

Feminino 

Menos que R$ 500,00 174 61,05 

De R$ 501,00 a 1000.00 67 23,51 

De R$ 1.001,00 a 1.500,00 14 4,91 

De R$ 1.501,00 a 2.000,00 12 4,21 

De R$ 2.001,00 a 2.500,00 2 0,70 

Outros 16 5,61 

Total geral 285 100 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

No que diz respeito ao valor gasto em cada compra de produtos 

eletroeletrônicos pela internet, conforme dados da Tabela 6, identificou-se que, tanto 

os homens quanto as mulheres que fizeram parte da pesquisa costumam gastar 

menos que R$ 500,00 nas compras efetivadas, nos índices de 61,05% para o 

público feminino e 60,74% para o masculino. No entanto, alguns homens tendem a 

gastar um valor mais elevado quando se trata da compra de determinados produtos. 

Dentre os consumidores do sexo masculino, 6,13% costumam gastar de R$ 
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1.500,00 a 2.000,00, já nas consumidoras, essa característica se faz presente em 

um montante de 4,21%. 

A Tabela 7 faz a comparação entre a escolaridade da amostra e a frequência 

em que estes consumidores realizam suas compras pela internet. 

 

 

Tabela 7 - Comparação entre escolaridade e frequência de compra. 

Escolaridade Frequência de compras Frequência Percentual (%) 

Ensino médio 

Semanalmente 0 0,00 

Quinzenalmente 0 0,00 

Mensalmente 2 20,00 

Bimestralmente 3 30,00 

Semestralmente 5 50,00 

Total geral 10 100 

Graduação 

Semanalmente 19 5,65 

Quinzenalmente 13 3,87 

Mensalmente 78 23,21 

Bimestralmente 66 19,64 

Semestralmente 160 47,62 

Total geral 336 100 

Pós-graduação 

Semanalmente 4 5,33 

Quinzenalmente 1 1,33 

Mensalmente 23 30,67 

Bimestralmente 16 21,33 

Semestralmente 31 41,33 

Total geral 75 100 

Mestrado 

Semanalmente 1 4,35 

Quinzenalmente 2 8,70 

Mensalmente 6 26,09 

Bimestralmente 3 13,04 

Semestralmente 11 47,83 

Total geral 23 100 

Doutorado 

Semanalmente 0 0,00 

Quinzenalmente 1 25,00 

Mensalmente 1 25,00 

Bimestralmente 1 25,00 

Semestralmente 1 25,00 

Total geral 4 100 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

 

Como demonstra a Tabela 7, ao relacionar a variável escolaridade com a 

frequência de compra pela internet, foi possível evidenciar que os consumidores 

com pós-graduação são os que mais efetivam compras pela internet em relação aos 
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demais, eis que 30,67% dos pós-graduados efetivam compras mensalmente. Os 

demais indivíduos enquadrados nas outras denominações também realizam essa 

ação com alta frequência, com índices que figuram em torno de 20,00% a 25,00% 

dos entrevistados. 

Outra característica bastante relevante diz respeito às compras realizadas 

semestralmente, sendo que os consumidores com apenas ensino médio são os que 

possuem maior percentual (50%), seguidos dos consumidores com mestrado 

(47,83%), graduação (47,62%), pós-graduação (41,33%) e doutorado (25,00%). 

Na Tabela 8, faz-se a comparação entre a escolaridade da amostra e o valor 

gasto em cada compra. 

 

 

Tabela 8 - Comparação entre escolaridade e valor gasto em cada compra. 

Escolaridade Valor gasto Frequência Percentual (%) 

Ensino médio 

Menos que R$ 500,00 9 90,00 

De R$ 501,00 a 1000.00 0 0,00 

De R$ 1.001,00 a 1.500,00 0 0,00 

De R$ 1.501,00 a 2.000,00 0 0,00 

De R$ 2.001,00 a 2.500,00 0 0,00 

Outros. 1 10,00 

Total geral 10 100 

Graduação 

Menos que R$ 500,00 207 61,61 

De R$ 501,00 a 1000.00 87 25,89 

De R$ 1.001,00 a 1.500,00 11 3,27 

De R$ 1.501,00 a 2.000,00 16 4,76 

De R$ 2.001,00 a 2.500,00 4 1,19 

Outros. 11 3,27 

Total geral 336 100 

Pós-
graduação 

Menos que R$ 500,00 43 57,33 

De R$ 501,00 a 1000.00 17 22,67 

De R$ 1.001,00 a 1.500,00 5 6,67 

De R$ 1.501,00 a 2.000,00 6 8,00 

De R$ 2.001,00 a 2.500,00 1 1,33 

Outros. 3 4,00 

Total geral 75 100 

Mestrado 

Menos que R$ 500,00 13 56,52 

De R$ 501,00 a 1000.00 7 30,43 

De R$ 1.001,00 a 1.500,00 1 4,35 

De R$ 1.501,00 a 2.000,00 0 0,00 

De R$ 2.001,00 a 2.500,00 0 0,00 

Outros. 2 8,70 

Total geral 23 100 

Doutorado 

Menos que R$ 500,00 1 25,00 

De R$ 501,00 a 1000.00 1 25,00 

De R$ 1.001,00 a 1.500,00 2 50,00 
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De R$ 1.501,00 a 2.000,00 0 0,00 

De R$ 2.001,00 a 2.500,00 0 0,00 

Outros 0 0,00 

Total geral 4 100 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

O valor gasto em cada compra realizada pela internet de um produto 

eletroeletrônico varia muito em conformidade com a formação de cada consumidor., 

Nesse sentido, foi identificado, conforme evidenciam os dados da Tabela 8, que 

90,00% dos entrevistados com apenas ensino médio costumam gastar menos de R$ 

500,00. 

Em relação aos entrevistados com graduação, 61,61% costumam gastar 

menos que R$ 500,00, 25,89%, de R$ 500,00 a R$ 1.000,00, e 12,49% costumam 

gastar mais que R$ 1.000,00. 

Já entre os consumidores pós-graduados, 57,33% acabam efetuando 

compras com valor inferior a R$ 500,00, 22,67% de R$ 500,00 a R$ 1.000,00 e 

13,33% acabam gastando mais que R$ 1.000,00. 

Dentre os consumidores com formação a nível de mestrado, 56,52% 

costumam gastar menos que R$ 500,00 em cada compra, 30,43%, de R$ 500,00 a 

R$ 1000.00, e 13,05% mais que R$ 1.000,00. 

Nesse contexto, foi identificado que os consumidores que realizam compras 

com maior poder aquisitivo são os indivíduos com maior formação acadêmica, mas 

também cabe ressaltar que na maioria dos casos o valor gasto a cada compra não 

chega a R$ 500,00, pois, segundo relatos da etapa exploratória da pesquisa, quanto 

maior for o valor da compra, maior será a incerteza sobre o procedimento de compra 

online. 

 

[...] Fico com receio de pagar muito por um produto na internet, pois 
fico inseguro com relação ao pagamento, tenho medo de informar 
meus dados bancários ou os dados do meu cartão de crédito. Muitas 
vezes prefiro pagar com boleto bancário (participante 07). 

 

 

A Tabela 9 traz a comparação entre a idade da amostra com a frequência 

com que são realizadas as compras pela internet de produtos eletroeletrônicos. 

 

 



77 
 

Tabela 9 - Comparação entre idade e frequência de compra. 

Idade Frequência de compras Frequência Percentual (%) 

De 18 a 25 anos 

Semanalmente 15 6,33 

Quinzenalmente 6 2,53 

Mensalmente 59 24,89 

Bimestralmente 46 19,41 

Semestralmente 111 46,84 

Total geral 237 100 

De 26 a 30 anos 

Semanalmente 5 4,85 

Quinzenalmente 7 6,80 

Mensalmente 22 21,36 

Bimestralmente 27 26,21 

Semestralmente 42 40,78 

Total geral 103 100 

De 31 a 35 anos 

Semanalmente 2 3,57 

Quinzenalmente 2 3,57 

Mensalmente 14 25,00 

Bimestralmente 9 16,07 

Semestralmente 29 51,79 

Total geral 56 100 

De 36 a 40 anos 

Semanalmente 1 3,57 

Quinzenalmente 2 7,14 

Mensalmente 9 32,14 

Bimestralmente 5 17,86 

Semestralmente 11 39,29 

Total geral 28 100 

De 41 a 45 anos 

Semanalmente 0 0,00 

Quinzenalmente 0 0,00 

Mensalmente 2 22,22 

Bimestralmente 0 0,00 

Semestralmente 7 77,78 

Total geral 9 100 

De 46 a 50 anos 

Semanalmente 0 0,00 

Quinzenalmente 0 0,00 

Mensalmente 1 20,00 

Bimestralmente 1 20,00 

Semestralmente 3 60,00 

Total geral 5 100 

Mais que 51 anos 

Semanalmente 0 0,00 

Quinzenalmente 0 0,00 

Mensalmente 3 30,00 

Bimestralmente 1 10,00 

Semestralmente 6 60,00 

Total geral 10 100 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

Na Tabela 9, procura-se identificar a frequência de compra com relação à 

faixa etária da amostra. Uma variável que chama bastante a atenção nesse quadro é 

a compra semanal, dentre as faixas etárias analisadas, a de 18 a 25 anos é a que 

mais realiza compras pela internet (6,33%). 
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No que diz respeito às compras mensais, a faixa de 36 a 40 anos possui 

maior representatividade, com índices que alcançam o montante de 32,14%, 

seguido dos entrevistados com mais de 51 anos (30,00%) e de indivíduos de 31 a 35 

anos, com 25,00%. 

As compras realizadas semestralmente possuem maior relevância entre a 

faixa etária de 41 a 45 anos (77,78%) e 60,00% dos consumidores com faixa etária 

superior a 46 anos também efetivam as compras pela internet uma vez a cada seis 

meses, seguido pelas faixas de 31 a 35 anos (51,79%), de 18 a 25 anos (46,84%), 

de 26 a 30 anos (40,798%) e de 36 a 40 anos (39,29%). 

Ao analisar todos os dados da Tabela 9, identificou-se que quanto menor a 

faixa etária dos consumidores, maior vai ser a frequência com que eles efetivam as 

compras pela internet e quanto maior for a faixa etária, conseguintemente, menor 

será a frequência de compra. 

Na Tabela 10, descreve-se a relação entre a variável idade e o valor gasto em 

cada compra de um produto eletroeletrônico pelas lojas virtuais. 

 

 

Tabela 10 - Comparação entre idade e valor gasto em cada compra. 

Idade Valor gasto Frequência Percentual (%) 

De 18 a 25 
anos 

Menos que R$ 500,00 156 65,82 

De R$ 501,00 a 1000.00 55 23,21 

De R$ 1.001,00 a 1.500,00 7 2,95 

De R$ 1.501,00 a 2.000,00 10 4,22 

De R$ 2.001,00 a 2.500,00 2 0,84 

Outros. 7 2,95 

Total geral 237 100 

De 26 a 30 
anos 

Menos que R$ 500,00 61 59,22 

De R$ 501,00 a 1000.00 25 24,27 

De R$ 1.001,00 a 1.500,00 6 5,83 

De R$ 1.501,00 a 2.000,00 6 5,83 

De R$ 2.001,00 a 2.500,00 1 0,97 

Outros 4 3,88 

Total geral 103 100 

De 31 a 35 
anos 

Menos que R$ 500,00 26 46,43 

De R$ 501,00 a 1000.00 18 32,14 

De R$ 1.001,00 a 1.500,00 3 5,36 

De R$ 1.501,00 a 2.000,00 4 7,14 

De R$ 2.001,00 a 2.500,00 2 3,57 

Outros 3 5,36 

Total geral 56 100 

De 36 a 40 
anos. 

Menos que R$ 500,00 19 67,86 

De R$ 501,00 a 1000.00 7 25,00 
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De R$ 1.001,00 a 1.500,00 1 3,57 

De R$ 1.501,00 a 2.000,00 0 0,00 

De R$ 2.001,00 a 2.500,00 0 0,00 

Outros 1 3,57 

Total geral 28 100 

De 41 a 45 
anos. 

Menos que R$ 500,00 4 44,44 

De R$ 501,00 a 1000.00 1 11,11 

De R$ 1.001,00 a 1.500,00 2 22,22 

De R$ 1.501,00 a 2.000,00 1 11,11 

De R$ 2.001,00 a 2.500,00 0 0,00 

Outros 1 11,11 

Total geral 9 100 

De 46 a 50 
anos. 

Menos que R$ 500,00 3 60,00 

De R$ 501,00 a 1000.00 2 40,00 

De R$ 1.001,00 a 1.500,00 0 0,00 

De R$ 1.501,00 a 2.000,00 0 0,00 

De R$ 2.001,00 a 2.500,00 0 0,00 

Outros 0 0,00 

Total geral 5 100 

Mais que 51 
anos. 

Menos que R$ 500,00 4 40,00 

De R$ 501,00 a 1000.00 4 40,00 

De R$ 1.001,00 a 1.500,00 0 0,00 

De R$ 1.501,00 a 2.000,00 1 10,00 

De R$ 2.001,00 a 2.500,00 0 0,00 

Outros 1 10,00 

Total geral 10 100 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

Em média, 60,00% dos consumidores entrevistados, segundo dados da 

Tabela 10, gastam, em cada compra pela internet, menos que R$ 500,00. Essa   

característica se mostrou mais relevante nas faixas etárias de 36 a 40 anos 

(67,86%) e de 18 a 25 anos (65,82%). 

O valor de R$ 500,00 a R$ 1.000,00 também é assumido por um percentual 

expressivo dos consumidores, com índices que alcançam um percentual que tange a 

casa dos 20,00%, com exceção das faixas etárias de 31 a 35 anos (32,14%) e mais 

que 46 anos (40,00%).  

Cabe ressaltar que os indivíduos com maior faixa etária acabam arriscando 

menos em relação às compras pela internet, pois se sentem inseguros para realizar 

de fato esse procedimento, fator contrário ao percebido nos indivíduos com menor 

faixa etária, uma vez que estes, muitas vezes, acabam arriscando em determinadas 

compras e adquirindo produtos muito mais caros. Tais dados confirmam a etapa 

exploratória da pesquisa, pois também foram apontados pelo grupo de discussão. 
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[...] Costumo pagar mais caro por produtos que tenho a certeza que 
possuem qualidade, quando não conheço a empresa, no primeiro 
momento acabo comprando produtos mais baratos, para saber se vai 
chegar direito, sem defeitos e na próxima compra, acabo comprando 
produtos mais caros (participante 12).  

 

 

Todos os dados levantados fornecem subsídios relevantes para análises 

estatísticas, pois a amostra da pesquisa teve um número bastante significativo de 

respondentes.  A partir do perfil socioeconômico traçado na pesquisa, faz-se 

possível identificar os principais fatores de comportamento relacionado à 

inovatividade e ao processo de obsolescência programada. Essas discussões são 

realizadas nos próximos itens deste capítulo. 

4.3. ANÁLISE DESCRITIVA DAS VARIÁVEIS DOS CONSTRUCTOS 

Inicialmente são apresentados os resultados da análise descritiva e estatística 

relativa à média e ao desvio padrão para cada constructo, seguido da análise da 

confiabilidade, análise fatorial exploratória, analise cluster, regressão linear múltipla 

e análise fatorial confirmatória. 

 

 

4.3.1. Comportamento de inovatividade do consumidor de 

produtos eletrônicos 

 

A seguir são apresentados os principais resultados referentes ao 

comportamento de inovatividade do consumidor de produtos eletroeletrônicos. A 

Tabela 11 diz respeito à estatística descritiva dos indicadores de cada variável que 

compõe o constructo do comportamento de inovatividade e que representa o valor 

da média e desvio padrão de cada questão.  
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Tabela 11 - Médias e desvios padrão do constructo de comportamento de 
inovatividade 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

O constructo do comportamento de inovatividade adaptado para esta 

pesquisa, conforme foi demonstrado no capítulo anterior, possui considerações 

relevantes para a compreensão do comportamento do consumidor em relação aos 

produtos eletroeletrônicos comercializados pela internet. Em relação à variável 

inovatividade, a Q01 e Q02 tiveram índices inferiores a 3 pontos,  sendo: “Em geral, 

estou entre a primeira pessoa no meu círculo de amigos a comprar um produto 

inovador” (2,4085), “Se eu ouvi dizer que um novo produto está disponível na loja, 

eu me interesso o suficiente para comprá-lo” (2,3527).  

Diante disso, pode-se observar que a amostra desta pesquisa não costuma 

adquirir produtos inovadores antes que outra pessoa do seu círculo de amigos o 

faça e apenas a oferta de produtos inovadores não é o suficiente para fazer com que 

este consumidor sinta-se atraído pela compra, nesse caso, para a realização da 

compra, o consumidor ainda precisa de outros estímulos.  

De acordo com a Q03, “Eu gosto de produtos recém-lançados”, 3,1540 

demonstra que, no geral, os entrevistados gostam de produtos recém-lançados, mas 

gostar não quer dizer comprar, existindo, ainda, uma grade distância entre esses 

dois aspectos. 

Variáveis Afirmações Média 
Desvio 
padrão 

Inovatividade 

Q01 
Em geral, estou entre a primeira pessoa no meu 
círculo de amigos a comprar um produto inovador. 

2,4085 1,20796 

Q02 
Se eu ouvi dizer que um novo produto está 
disponível na loja, eu me interesso o suficiente 
para comprá-lo. 

2,3527 1,10548 

Q03 Eu gosto de produtos recém-lançados. 3,1540 1,30253 

Autoconceito 

Q04 
Se um amigo tem um produto recém-lançado, eu 
peço para ver. 

3,7411 1,30218 

Q05 
Compro produtos inovadores, pois as pessoas me 
veem como referência. 

2,0536 1,14762 

Q06 
Eu costumo comprar produtos inovadores, que 
sejam recém-lançados, pois produtos inovadores 
combinam com minha imagem pessoal. 

2,0938 1,14503 

Impulsividade 

Q07 
Eu gosto de comprar um produto inovador mesmo 
que eu não tenha ouvido falar ainda. 

1,6674 1,02042 

Q08 Eu gosto de produtos com designs inovadores. 3,5469 1,26121 

Q09 
Eu gosto de comprar produtos inovadores, 
independente do preço. 

2,1094 1,18872 
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Com relação à variável autoconceito, apenas o item Q04 ficou acima de três 

pontos: “Se um amigo tem um produto recém-lançado, eu peço para ver” (3,7411), 

situação que caracteriza a curiosidade pelo novo. Já o item Q05, “Compro produtos 

inovadores, pois as pessoas me veem como referência” representou 2,0536 e na 

Q06, “Eu costumo comprar produtos inovadores, que sejam recém-lançados, pois 

produtos inovadores combinam com minha imagem pessoal”, 2,0938 descrevem que 

o consumidor analisado não adquire produtos inovadores em consideração a seu 

autoconceito, pois ambas as questões tiveram índices inferiores a 3 pontos. 

A variável impulsividade demonstrou que os entrevistados não compram 

produtos inovadores por impulso, item analisado na Q07 “Eu gosto de comprar um 

produto inovador mesmo que eu não tenha ouvido falar ainda” (1,6674) e compram 

produtos inovadores, mas primeiramente analisam o preço – Q09 “Eu gosto de 

comprar produtos inovadores independente do preço” (2,1094). Já quando se trata 

do design dos produtos inovadores, conforme a Q08 “Eu gosto de produtos com 

designs inovadores”, esses índices representaram 3,5469, o que demonstra que o 

design é um fator relevante no processo de adoção de compra. 

Analisando o constructo no geral, a Q03 “Eu gosto de produtos recém-

lançados”, a Q04 “Se um amigo tem um produto recém-lançado, eu peço para ver” e 

a Q08 “Eu gosto de produtos com designs inovadores” são as quest es com maior 

relevância para a pesquisa, pois atingiram médias superiores a 3 pontos, afirmando 

que produtos inovadores são bem quistos, geram curiosidade e despertam desejos 

por possuírem design diferenciado. 

 

 

4.3.2. Características do processo de adoção de compra 

 

A seguir, são apresentados os resultados obtidos através da pesquisa survey 

referentes ao processo de adoção de compra de produtos eletroeletrônicos 

inovadores. A Tabela 12 refere-se à estatística descritiva dos indicadores de cada 

variável que compõe o constructo do processo de adoção de compra e que 

representa o valor da média e desvio padrão de cada questão.  

 



83 
 

Tabela 12 - Médias e desvios padrão do constructo do processo de adoção de 
compra 

Variável Afirmações Média 
Desvio 
padrão 

Relevância 

Q10 Compro um produto inovador por ser essencial 2,7835 1,38059 

Q11 
Compro um produto inovador apenas quando possui 
algum benefício 

3,8661 1,17958 

Q12 
Compro um produto inovador porque julgo que 
produtos inovadores são divertidos 

2,1830 1,13021 

Valor simbólico 
Q13 

Compro um produto eletroeletrônico inovador, pois o 
produto tem tudo a ver comigo 

2,3973 1,22545 

Q14 
Um produto inovador serve para os outros me 
julgarem 

1,7478 1,12973 

Importância de 
risco 

Q15 É irritante fazer uma compra inadequada 4,2768 1,27063 

Q16 Uma escolha ruim não seria um transtorno 2,0848 1,41008 

Q17 
Tenho pouco a perder por escolher um produto 
inovador qualquer 

1,7813 1,08535 

Probabilidade 
de risco 

Q18 
Ao comprar um produto inovador, estou certo de 
minha escolha 

3,5625 1,14717 

Q19 
Não me sinto perdido quando compro um produto 
eletroeletrônico inovador 

3,1987 1,17327 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

O constructo do processo de adoção de compra demonstrou particularidades 

em cada dimensão analisada, conforme demostra a Tabela 12. No que diz respeito à 

variável relev ncia, a Q10 “Compro um produto inovador por ser essencial” alcançou 

índices de 2,7835 e a Q12 “Compro um produto inovador porque julgo que produtos 

inovadores são divertidos” de 2,1830. Tais números demonstram que a amostra 

pesquisada não compra um produto inovador por ser essencial ou divertido, mas sim 

por possuir algum tipo de benefício, item confirmado na Q11 “Compro um produto 

inovador apenas quando possui algum benefício” (3,8661). 

A variável “valor simbólico” apresenta traços negativos em relação à 

pesquisa, sendo que, na Q13 “Compro um produto eletroeletrônico inovador, pois o 

produto tem tudo a ver comigo”, foram evidenciados índices de 2,3973 e na Q14 

“Um produto inovador serve para os outros me julgarem” de 1,7478, o que evidencia 

que, na maioria das vezes, o produto inovador não é adquirido para compor sua 

personalidade, corroborando com a dimensão anterior que confirma que os produtos 

inovadores são adquiridos em razão dos benefícios que estes vão proporcionar . 

A variável “importância de risco”, identificada na Q15 “É irritante fazer uma 

compra inadequada” (4,2768), na Q16 “Uma escolha ruim não seria um transtorno” 

(2,0848) e na Q17 “Tenho pouco a perder por escolher um produto inovador 
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qualquer” (1,7813), caracteriza que os consumidores se importam com a adoção de 

compra e que a percepção do risco está envolvida no processo. 

Já com relação à variável da probabilidade de risco, a Q18 “Ao comprar um 

produto inovador, estou certo de minha escolha” (3,5625) e a Q19 “Não me sinto 

perdido quando compro um produto eletroeletrônico inovador” (3,1987), ficaram 

acima de três pontos, confirmando as afirmações para a amostra pesquisada. Diante 

disso, ao efetivar uma compra, o consumidor tem a certeza de que está fazendo 

uma escolha certa e assume todos os riscos percebidos no ato. 

 

 

4.3.3. Percepção do consumidor em relação ao processo 

de obsolescência programada 

 

Neste item, são apresentados os indicadores referentes à percepção do 

consumidor em relação ao processo de obsolescência programada. A Tabela 13 

refere-se à estatística descritiva dos indicadores de cada variável que compõe o 

constructo do processo de obsolescência programada e que representa o valor da 

média e desvio padrão de cada questão.  

 

Tabela 13 - Médias e desvios padrão do constructo do processo de obsolescência 
programada 

Variáveis Afirmações Média 
Desvio 
padrão 

Inovação 

Q20 
Compro um produto eletroeletrônico quando 
percebo que é inovador. 

2,4554 1,14800 

Q21 
Compro um produto inovador mesmo que eu já 
possua uma versão anterior. 

2,3192 1,24903 

Q22 Costumo possuir sempre o que é mais moderno. 2,2857 1,16572 

Canais de 
comunicação 

Q23 
Compro um produto inovador por estar em alta na 
mídia. 

1,9353 1,12240 

Q24 
Costumo comprar um eletroeletrônico inovador por 
estar disponível na internet. 

2,1272 1,20379 

Q25 

Gosto de ser comparado com celebridades que 
utilizam produtos inovadores em programas de TV e 
pecas publicitárias.   

1,4911 0,95299 

Tempo 

Q26 
Costumo trocar o produto assim que um novo 
modelo é lançado no mercado. 

1,7009 1,00771 

Q27 
Não gosto de me sentir ultrapassado, quero sempre 
o que é mais moderno. 

2,1808 1,20435 

Q28 
Costumo trocar um eletroeletrônico por outro 
inovador de ano em ano. 

1,8884 1,08932 
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Sistema social 
Q29 

Compro um produto inovador porque meus amigos 
também possuem. 

1,6317 0,94860 

Q30 
Compro um produto inovador para me diferenciar 
das outras pessoas. 

1,8192 1,14727 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

O constructo do processo de obsolescência programada obteve todas as 

questões com índices inferiores a três pontos, o que justifica que os consumidores 

possuem algumas restrições à compra e a recompra de novos produtos 

eletroeletrônicos. 

A variável da inovação apresentou maior relevância em relação às demais, a 

Q20 “Compro um produto eletroeletrônico quando percebo que é inovador” (2,4554), 

Q21 “Compro um produto inovador mesmo que eu já possua uma versão anterior” 

(2,3192), Q22 “Costumo possuir sempre o que é mais moderno” (2,2857), 

caracterizam que nem sempre a inovação está associada ao consumo. Outros 

fatores, como a utilização e os benefícios incorporados aos produtos, são mais 

relevantes na escolha de um novo produto. 

A variável “canais de comunicação” apresenta resultados significativos no que 

diz respeito à Q23 “Compro um produto inovador por estar em alta na mídia” 

(1,9353) e à Q25 “Gosto de ser comparado com celebridades que utilizam produtos 

inovadores em programas de TV e peças publicitárias” (1,4911), eis que a amostra 

pesquisada, na maioria dos casos, não é influenciada pelos canais de comunicação 

e não costuma associar sua imagem a celebridades. A Q24 “Costumo comprar um 

produto eletroeletrônico inovador por estar disponível na internet” (2,1272) teve 

maior relevância com relação à dimensão, por se tratar de uma forma mais rápida ao 

acesso à informação. 

A variável “tempo”, caracterizada pelas quest es Q26 “Costumo trocar o 

produto assim que um novo modelo é lançado no mercado” (1,7009); Q27 “Não 

gosto de me sentir ultrapassado, quero sempre o que é mais moderno” (2,1808); e 

Q28 “Costumo trocar um eletroeletrônico por outro inovador de ano em ano” 

(1,8884); corresponde à frequência em que são realizadas as compras pela internet 

e apresentam índices inferiores a três pontos em todas as questões. Cabe ressaltar, 

que conforme ambos os grupos focais realizados anteriormente, os pesquisados são 

atraídos pela inovação e, por mais que os índices sejam baixos, esses 

consumidores tendem a não se sentirem ultrapassados. 
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A variável “sistema social”, analisada nas quest es Q29 “Compro um produto 

inovador porque meus amigos também possuem” (1,6317) e Q30 “Compro um 

produto inovador para me diferenciar das outras pessoas” (1,8192), define que a 

amostra estudada sofre pouca influência dos fatores sociais e que as compras não 

são realizadas para ter um diferencial em relação às outras pessoas do seu grupo 

de convívio.  

4.4. VALIDAÇÃO INDIVIDUAL DOS CONSTRUCTOS 

Para verificar a confiabilidade e a consistência interna dos constructos de 

inovatividade, comportamento do consumidor e o processo de obsolescência 

programada, utilizou-se a análise do alfa de Cronbach, conhecida como indicador de 

fidedignidade dos dados e que analisa o grau de convergência das informações, ou 

seja, verifica o grau de concordância dos respondentes em relação a um constructo 

teórico aplicado. Índices superiores a 0,6 são considerados aceitáveis para 

validação da convergência interna da dimensão (FÁVERO, 2009).  

Dessa forma, antes de iniciar a análise de dados estatísticos, verificou-se a 

confiabilidade dos constructos, divididos em fatores, os quais representam o 

agrupamento de questões relacionadas à mesma dimensão. Os índices de 

confiabilidade são apresentados na Tabela 14. 

 

 

Tabela 14 - Índices de confiabilidade dos constructos. 

Constructos e variáveis 
Comportamento 
de inovatividade 

Processo de 
adoção de 

compra 

Obsolescência 
programada 

Comportamento 
de inovatividade 

V1 - Inovatividade 0,675 - - 

V2 - Autoconceito 0,674 - - 

V3 - Impulsividade 0,611 - - 

Processo de 
adoção de 

compra 

V1 - Relevância - 0,403 - 

V2 - Valor simbólico - 0,585 - 

V3 - Importância de 
risco. 

- 0,072 - 

V4 - Probabilidade de 
Risco 

- 0,693 - 
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Obsolescência 
programada 

V1 - Inovação - - 0,704 

V2 - Canais de 
comunicação 

- - 0,743 

V3 - Tempo - - 0,823 

V4 - Sistema social - - 0,709 

Índice geral 0,830 0,665 0,897 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

Conforme identificado na Tabela 14, as variáveis dos constructos teóricos do 

comportamento de inovatividade, processo de adoção de compra, bem como o 

processo de obsolescência programada no índice geral, apresentaram fatores com 

confiabilidade superior a 0,6, índice que confirma a fidedignidade dos dados 

coletados na pesquisa de campo. Ao analisar as questões individualmente, 

constatou-se que o constructo do processo de adoção de compra apresentou fatores 

com índice de confiabilidade abaixo de 0,6 (destaques em cinza).  

Assim, para os baixos alfas encontrados no constructo citado, uma análise 

baseada na carga fatorial foi considerada para purificação dos dados. A exclusão de 

variáveis com baixas cargas fatoriais em relação às demais constantes do mesmo 

fator pode elevar o índice de confiabilidade e melhorar o nível da análise (FAVERO, 

2009). 

Analisando o constructo do processo de adoção de compra como um todo, foi 

optado pela exclusão do item Q15, ocasionando em um leve aumento das cargas 

fatoriais dos itens Q16 e Q17 para 0,316, aumentando a confiabilidade da variável 

importância de risco (0,469). De uma forma geral, o processo de adoção de compra 

apresentou índice de confiabilidade satisfatório para as análises (0,680).  

Nos itens a seguir são apresentados as variáveis de análise e o alfa de 

Cronbach geral de cada constructo. 
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4.4.1. INOVATIVIDADE 

A Tabela 15 descreve as questões utilizadas para mensurar o constructo do 

comportamento de inovatividade do consumidor, bem como o alfa Cronbach, que 

confirma a confiabilidade do constructo analisado. 

 

Tabela 15 - Questões utilizadas para mensurar o comportamento de inovatividade 

Variáveis Afirmações 

Inovatividade 

Q01 
Em geral, estou entre a primeira pessoa no meu círculo de amigos a 
comprar um produto inovador. 

Q02 
Se eu ouvi dizer que um novo produto está disponível na loja, eu me 
interesso o suficiente para comprá-lo. 

Q03 Eu gosto de produtos recém-lançados. 

Autoconceito 

Q04 Se um amigo tem um produto recém-lançado, eu peço para ver. 

Q05 
Compro produtos inovadores, pois as pessoas me veem como 
referência. 

Q06 
Eu costumo comprar produtos inovadores, que sejam recém-
lançados, pois produtos inovadores combinam com minha imagem 
pessoal. 

Impulsividade 

Q07 
Eu gosto de comprar um produto inovador mesmo que eu não tenha 
ouvido falar ainda. 

Q08 Eu gosto de produtos com designs inovadores. 

Q09 Eu gosto de comprar produtos inovadores independente do preço. 

Alfa de Cronbach 0,830 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

De acordo com a apresentação da Tabela 15, é possível compreender que o 

constructo de inovatividade será representado por nove questões dispostas em três 

variáveis. Para esse constructo, encontrou-se o alfa de 0,830, que, de acordo com 

Malhotra (2012), implica que os dados são fiéis para os estudos quantitativos.  

4.4.2. PROCESSO DE ADOÇÃO DE COMPRA 

A Tabela 16 descreve as questões utilizadas para mensurar o constructo do 

processo de adoção de compra, bem como o respectivo alfa Cronbach, que confirma 

a confiabilidade do constructo analisado. 
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Tabela 16 - Questões utilizadas para mensurar o processo de adoção de compra 

Variáveis Afirmações 

Relevância 

Q10 Compro um produto inovador por ser essencial. 

Q11 Compro um produto inovador apenas quando possui algum benefício. 

Q12 
Compro um produto inovador porque julgo que produtos inovadores 
são divertidos. 

Valor simbólico 
Q13 

Compro um produto eletroeletrônico inovador, pois o produto tem tudo 
a ver comigo. 

Q14 Um produto inovador serve para os outros me julgarem. 

Importância de risco 
  Q16 Uma escolha ruim não seria um transtorno. 

Q17 Tenho pouco a perder por escolher um produto inovador qualquer. 

Probabilidade de 
risco 

Q18 Ao comprar um produto inovador, estou certo de minha escolha. 

Q19 
Não me sinto perdido quando compro um produto eletroeletrônico 
inovador. 

Alfa de Cronbach 0,680 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

Conforme os dados da Tabela 16, é possível compreender que o constructo 

do processo de adoção de compra é representado por nove questões dispostas em 

quatro variáveis. Para esse constructo, encontrou-se o alfa de 0,665. Entre os três 

constructos analisados, esse foi o que apresentou o índice mais inferior, mas ainda 

está acima no mínimo proposto pelos autores Hair et al. (1998) e Malhotra (2012).  

4.4.3. PROCESSO DE OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA 

A Tabela 17 descreve as questões utilizadas para mensurar o constructo do 

processo de obsolescência programada, bem como o respectivo alfa Cronbach, que 

confirma a confiabilidade dos dados. 

 

Tabela 17 - Questões utilizadas para mensurar o processo de obsolescência 
programada. 

Variáveis Afirmações 

Inovação 
Q20 Compro um produto eletroeletrônico quando percebo que é inovador. 

Q21 Compro um produto inovador mesmo que eu já possua uma versão 
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anterior. 

Q22 Costumo possuir sempre o que é mais moderno. 

Canais de 
comunicação 

Q23 Compro um produto inovador por estar em alta na mídia. 

Q24 
Costumo comprar um eletroeletrônico inovador por estar disponível 
na internet. 

Q25 
Gosto de ser comparado com celebridades que utilizam produtos 
inovadores em programas de TV e pecas publicitárias.   

Tempo 

Q26 
Costumo trocar o produto assim que um novo modelo é lançado no 
mercado. 

Q27 
Não gosto de me sentir ultrapassado, quero sempre o que é mais 
moderno. 

Q28 
Costumo trocar um eletroeletrônico por outro inovador de ano em 
ano. 

 Sistema social 
Q29 Compro um produto inovador porque meus amigos também possuem. 

Q30 Compro um produto inovador para me diferenciar das outras pessoas. 

Alfa de Cronbach 0,897 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

De acordo com a Tabela 17, pode-se compreender que o constructo do 

processo de obsolescência programada será representado por onze questões 

dispostas em quatro variáveis. Para esse constructo, encontrou-se o alfa de 0,897.  

4.5. ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA DOS CONSTRUCTOS DO 

ESTUDO 

Após terem sido discutidos os valores da média e desvio padrão de cada 

constructo, bem como a confiabilidade dos dados da pesquisa, foram realizados 

novos procedimentos estatísticos com os constructos de inovatividade, processo de 

adoção de compra e processo de obsolescência programada. A análise fatorial, de 

acordo com Hair (1998), é um modelo de mensuração das relações entre os 

indicadores e os fatores do constructo. Além disso, a proposição do tratamento 

estatístico deve reduzir o tamanho original, criando uma base para um novo conjunto 

de variáveis que possa incorporar o caráter e a natureza do original em um número 

menor de questões. 

Para esa pesquisa, foi realizada a aplicação estatística para todos os 

constructos. Malhotra (2012) descreve que os fatores extraídos pela análise fatorial 
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devem conter no mínimo três afirmações, caso contrário, não se justifica a aplicação 

desse método estatístico.  

4.5.1. Análise fatorial exploratória do comportamento de 

inovatividade. 

A Tabela 18 apresenta a correlação entre os indicadores do comportamento 

de inovatividade, a comunalidade extraída em cada indicador e ainda as cargas 

fatoriais obtidas nos fatores extraídos. 

 

 

Tabela 18 - Análise fatorial do constructo do comportamento de inovatividade. 

Correlações Q01 Q02 Q03 Q04 Q05 Q06 Q07 Q08 Q09 

Q01 1,000 0,369 0,361 0,232 0,375 0,356 0,279 0,111 0,285 

Q02 0,369 1,000 0,506 0,314 0,426 0,465 0,316 0,216 0,360 

Q03 0,361 0,506 1,000 0,418 0,376 0,428 0,291 0,447 0,420 

Q04 0,232 0,314 0,418 1,000 0,301 0,256 0,127 0,354 0,199 

Q05 0,375 0,426 0,376 0,301 1,000 0,709 0,426 0,258 0,420 

Q06 0,356 0,465 0,428 0,256 0,709 1,000 0,494 0,367 0,499 

Q07 0,279 0,316 0,291 0,127 0,426 0,494 1,000 0,262 0,408 

Q08 0,111 0,216 0,447 0,345 0,258 0,367 0,262 1,000 0,372 

Q09 0,285 0,360 0,420 0,199 0,420 0,499 0,408 0,372 1,000 

Comunalidade 0,340 0,465 0,649 0,639 0,642 0,715 0,540 0,527 0,477 

Carga no fator 1 0,558 0,682 0,721 0,509 0,751 0,802 0,614 0,553 0,681 

Carga no fator 2 -0,167 0,018 0,359 0,616 -0,28 -0,268 -0,404 0,47 -0,115 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

Pode-se observar, na Tabela 18, que todos os indicadores apresentaram 

correlações positivas com as demais. Com relação às comunalidades, a Q01, a 

Q02 e a Q09 estão abaixo de 0,5, sendo que a comunalidade representa a quantia 

de variância explicada pela solução fatorial para cada variável, que deve estar 

preferencialmente acima de 0,5 (HAIR JR. et al. 2005). Nesse sentido, optou-se pela 

exclusão desses itens, pois não representam adequadamente o constructo.  

 No que diz respeito à carga fatorial, considera-se ideal valores acima de 0,7, 

entretanto, valores acima de 0,5 já podem ser considerados adequados. Segundo 

Hair Jr. et al. (2005), quando os fatores demonstram direções opostas, corresponde 
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a uma troca de percepções, pois o primeiro fator demonstra a proximidade do 

comportamento de inovatividade. Já o segundo caracteriza um grupo com 

características distintas, possuindo baixo envolvimento com tal comportamento.  

Cabe ressaltar que a variável que teve menor variação foi a Q04, que corresponde a 

“Se um amigo tem um produto recém-lançado, eu peço para ver”. 

Dessa forma, após a exclusão das comunalidades que apresentaram valores 

abaixo do esperado, refez-se a análise fatorial, e foram analisados os valores de 

KMO (Kaiser-Meier-Olkin) e o BST (teste de esfericidade de Bartlett). O primeiro 

apresentou o valor de 0,758. Hair Júnior e colaboradores (2005) defendem que os 

valores devem ultrapassar 0,70 como um índice mínimo aceitável. Já o teste BTS 

apresentou 782,132 e significância 0,000. Ambos demonstraram validade para a 

continuidade da aplicação. 

A Tabela 19 apresenta a análise fatorial exploratória através de componentes 

principais e com rotação varimax normalizada, após a extração das variáveis com 

índices inferiores aos estipulados neste trabalho. 

 

 

Tabela 19 - Análise fatorial exploratória do comportamento de inovatividade com rotação varimax. 

Questões Fator 1 Fator 2 

Q03 Eu gosto de produtos recém-lançados. - 0,726 

Q04 Se um amigo tem um produto recém-lançado, eu peço para ver. - 0,806 

Q05 Compro produtos inovadores, pois as pessoas me veem com referência. 0,808 -  

Q06 Eu costumo comprar produtos inovadores, que sejam recém-lançados, pois 
produtos inovadores combinam com minha imagem pessoal. 0,840 - 

Q07 Eu gosto de comprar um produto inovador mesmo que eu não tenha ouvido 
falar ainda. 0,775 -  

Q08 Eu gosto de produtos com designs inovadores.  - 0,716 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

A partir da matriz rodada e das significâncias das questões dentro dos fatores 

do constructo, como pode ser identificado na Tabela 19, foram nomeados os 

conjuntos. O primeiro, denominado autoconceito, é representado por três afirmações 

e engloba as variáveis Q05, Q06 e Q07. Esse fator indica que os produtos 

inovadores são comprados para fazer referência à sua personalidade, criando uma 

imagem pessoal perante a sociedade e, em determinados casos, pode proporcionar 

uma compra por impulso.  
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Já o segundo fator, formado por três afirmações, compreende as questões 

Q03, Q04 e Q08 e é nomeado como inovatividade. Nesse conjunto, se enquadram 

os indivíduos que procuram adquirir com maior frequência produtos recém-lançados, 

possuem maior curiosidade sobre o novo e se identificam com designs 

diferenciados. 

Por fim, os testes realizados para o constructo do comportamento de 

inovatividade foram considerados adequados, pois apresentaram os valores 

mínimos esperados para cada medida. Sendo assim, a fatoriabilidade da matriz 

pode ser confirmada.  A seguir, a Tabela 20 apresenta a variância explicada na 

análise fatorial exploratória. 

 

 

Tabela 20 - Variância explicada na análise fatorial exploratória dos indicadores do comportamento de 
inovatividade. 

Fator 

Autovalores inicias Autovalores retidos (cargas) 

Total 
% da 

variância 
% cumulativo Total 

% da 
variância 

% cumulativo 

1 2,873 47,882 47,882 2,873 47,882 47,882 

2 1,064 17,729 65,611 1,064 17,729 65,611 

3 0,708 11,796 77,407 - - - 

4 0,563 9,387 86,794 - - - 

5 0,522 8,701 95,496 - - - 

6 0,27 4,504 100 - - - 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

A partir os resultados apresentados na Tabela 20 é possível observar que 

foram obtidos dois fatores para esse constructo, os quais possuíram autovalores 

superiores a um, e, assim, explica 65,611% da variância para esse constructo, o que 

supera o mínimo recomendado de 50%. Isso demonstra que houve consistência na 

medida.  
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4.5.2. Análise fatorial exploratória do processo de adoção 

de compra. 

A Tabela 21 apresenta a correlação entre os indicadores do processo de 

adoção de compra, a comunalidade extraída em cada indicador e ainda as cargas 

fatoriais obtidas nos fatores extraídos. 

 

 

Tabela 21 - Análise fatorial do constructo do processo de adoção de compra. 

Correlações Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q16 Q17 Q18 Q19 

Q10 1,000 0,261 0,183 0.327 0,131 0,065 0,116 0,255 0,223 

Q11 0,261 1,000 0,097 0,136 0,064 -0,008 -0,007 0,279 0,194 

Q12 0,183 0,097 1,000 0,545 0,409 0,197 0,263 0,174 0,259 

Q13 0,327 0,136 0,545 1,000 0,415 0,050 0,170 0,363 0,362 

Q14 0,131 0,064 0,409 0,415 1,000 0,101 0,156 0,141 0,087 

Q16 0,065 -0,008 0,197 0,050 0,101 1,000 0,306 0,033 0,018 

Q17 0,116 -0,007 0,263 0,170 0,156 0,306 1,000 0,049 0,112 

Q18 0,255 0,279 0,174 0,363 0,141 0,033 0,049 1,000 0,530 

Q19 0,223 0,194 0,259 0,362 0,087 0,018 0,112 0,530 1,000 

Comunalidade 0,353 0,400 0,662 0,712 0,632 0,690 0,612 0,622 0,549 

Carga no fator 1 0,522 0,367 0,687 0,778 0,533 0,233 0,362 0,619 0,620 

Carga no fator 2 -0,211 -0,453 0,359 0,054 0,347 0,544 0,538 -0,462 -0,377 

Carga no fator 3 0,19 0,246 -0,246 -0,322 -0,477 0,583 0,437 0,156 0,151 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

A Tabela 21 apresenta as correlações entre os itens pesquisados, 

caracterizando, na grande maioria dos casos, correlações positivas, exceto na 

correlação ente os itens Q11 x Q16, Q11 x Q17. Com relação às comunalidades, a 

Q10 e Q11 estão abaixo de 0,5 e, para ser validada, deve estar preferencialmente 

acima (HAIR JR. et al. 2005). Nesse sentido, optou-se pela exclusão desses itens, 

pois não representam adequadamente o constructo, tornando as correlações do 

constructo totalmente positivas.  

Após a exclusão das comunalidades que apresentaram valores abaixo do 

esperado, refez-se a análise fatorial, e foram analisados os valores de KMO (Kaiser-

Meier-Olkin) e o BST (teste de esfericidade de Bartlett). O primeiro apresentou o 

valor de 0,684 e o segundo apresentou 496,845 e significância 0,000. Ambos 
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demonstraram validade para a continuidade da aplicação.  

A Tabela 22 apresenta a análise fatorial exploratória através de componentes 

principais e com rotação varimax normalizada, após a extração das variáveis com 

índices inferiores aos estipulados neste trabalho. 

 

 

Tabela 22 - Análise fatorial exploratória do processo de adoção de compra com rotação varimax. 

Questões Fator 1 Fator 2 Fator 3 

Q12 Compro um produto inovador porque julgo que produtos 
inovadores são divertidos. 0,759 - - 

Q13 Compro um produto eletroeletrônico inovador, pois o produto 
tem tudo a ver comigo. 0,740 - - 

Q14 Um produto inovador serve para os outros me julgarem. 0,819 - - 

Q16 Uma escolha ruim não seria um transtorno.  - - 0,830 

Q17 
Tenho pouco a perder por escolher um produto inovador 
qualquer. - - 0,763 

Q18 
Ao comprar um produto inovador, estou certo de minha 
escolha. - 0,850 - 

Q19 Não me sinto perdido quando compro um produto 
eletroeletrônico inovador. - 0,860 - 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

A partir da matriz rodada e das significâncias das questões dentro dos fatores, 

foram nomeados os conjuntos: o primeiro, denominado valor simbólico, é 

representado por três afirmações e engloba as variáveis Q12, Q13 e Q14,. O fator 

descreve que a compra de produtos eletroeletrônicos inovadores é realizada pelos 

benefícios que o bem exerce sobre o indivíduo, pois, além de proporcionar 

atividades diferenciadas, pode também caracterizar como um traço de personalidade 

e a forma com que esse indivíduo se molda para a sociedade. 

O segundo fator, formado por duas afirmações,  Q18 e Q19, é nomeado como 

probabilidade de risco e caracteriza um grupo de consumidores com maior 

autoconfiança em relação à efetivação da compra de produtos eletroeletrônicos pela 

internet. 

O terceiro fator, também formado por duas afirmações, que compreendem as 

questões Q16 e Q17, é nomeado como “importância de risco”, pois se enquadra em 

um conjunto de indivíduos que se arriscam mais em efetivar uma compra pela 

internet, pois entendem que têm pouco a perder quando a efetivam. 
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Os testes realizados para o constructo foram considerados adequados, pois 

apresentaram os valores consistentes, confirmando a fatoriabilidade da matriz.  A 

Tabela 23 apresenta a variância explicada na análise fatorial exploratória do 

processo de adoção de compra. 

 

 

Tabela 23 - Variância explicada na análise fatorial exploratória dos indicadores do processo de 
adoção de compra. 

Fator 

Autovalores inicias Autovalores retidos (cargas) 

Total 
% da 

variância 
% cumulativo Total 

% da 
variância 

% cumulativo 

1 2,466 35,229 35,229 2,266 35,229 35,229 

2 1,338 19,109 54,338 1,338 19,109 54,338 

3 1,045 14,925 69,264 1,045 14,925 69,264 

4 0,697 9,956 79,22 - - - 

5 0,605 8,639 87,858 - - - 

6 0,459 6,557 94,416 - - - 

7 0,391 5,584 100 - - - 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

Ao analisar a Tabela 23, é possível observar que se obteve três fatores para 

esse constructo, os quais possuíram autovalores superiores a um, e, assim, explica 

69,264% da variância para esse constructo, o que supera o mínimo recomendado de 

50%. Isso também demonstra que houve consistência na medida.  

4.5.3. Análise fatorial exploratória do processo de 

obsolescência programada. 

A Tabela 24 apresenta a correlação entre os indicadores do processo de 

obsolescência programada, a comunalidade extraída em cada indicador e, ainda, as 

cargas fatoriais obtidas nos fatores extraídos. 

 

 

Tabela 24 - Análise fatorial do constructo do processo de obsolescência programada. 

Correlações Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 

Q20 1,000 0,416 0,436 0,474 0,484 0,280 0,294 0,369 0,334 0,341 0,299 
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Q21 0,416 1,000 0,475 0,450 0,427 0,250 0,410 0,342 0,416 0,324 0,281 

Q22 0,436 0,417 1,000 0,566 0,514 0,325 0,576 0,605 0,515 0,401 0,355 

Q23 0,437 0,45 0,566 1,000 0,586 0,469 0,501 0,465 0.441 0,560 0,523 

Q24 0,484 0,427 0,514 0,586 1,000 0,421 0,461 0,432 0,439 0,462 0,412 

Q25 0,280 0,250 0,325 0,469 0,421 1,000 0,489 0,416 0,374 0,448 0,474 

Q26 0,294 0,410 0,576 0,501 0,461 0,489 1,000 0,594 0,667 0,474 0,447 

Q27 0,369 0,342 0,605 0,465 0,432 0,416 0,594 1,000 0,585 0,462 0,490 

Q28 0,334 0,416 0,515 0,441 0,439 0,374 0,667 0,585 1,000 0,473 0,480 

Q29 0,341 0,324 0,401 0,560 0,462 0,448 0,474 0,462 0,473 1,000 0,559 

Q30 0,299 0,281 0,355 0,523 0,412 0,474 0,447 0,490 0,480 0,559 1,000 

Comunalidade 0,602 0,598 0,628 0,618 0,575 0,538 0,623 0,578 0,570 0,573 0,624 

Carga no fator 1 0,594 0,606 0,750 0,781 0,726 0,631 0,771 0,750 0,744 0,711 0,685 

Carga no fator 2 0,499 0,480 0,257 0,089 0,217 -0,374 -0,168 -0,124 -0,127 -0,255 -0,393 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

Os indicadores apresentados na Tabela 24 demonstram correlações 

positivas com os demais, as comunalidades também estão de acordo com o 

mínimo estabelecido por Hair Jr. et al. (2005), pois cada variável representa a 

quantia de variância explicada pela solução fatorial. Nesse caso, mantiveram-se 

todos os itens do constructo, uma vez que os fatores também representam valores 

consideráveis, pois podem ser considerados adequados.  

Foram analisados os valores de KMO, tendo sido encontrado o valor de 

0,915,  e o BST, 2249,357, com significância 0,000. Ambos demonstraram validade 

para a continuidade da aplicação. 

A Tabela 25 apresenta a análise fatorial exploratória por meio de 

componentes principais e com rotação varimax normalizada. 

 

 

Tabela 25 - Análise fatorial exploratória do processo de obsolescência programada com rotação 
varimax. 

Questões Fator 1 Fator 2 

Q20 
Compro um produto eletroeletrônico quando percebo que é 
inovador. - 0,765 

Q21 Compro um produto inovador mesmo que eu já possua uma 
versão anterior. - 0,758 

Q22 Costumo possuir sempre o que é mais moderno. - 0,680 

Q23 Compro um produto inovador por estar em alta na mídia. - 0,572 

Q24 Costumo comprar um eletroeletrônico inovador por estar disponível 
na internet. - 0,634 

Q25 Gosto de ser comparado com celebridades que utilizam produtos 
inovadores em programas de TV ou peças publicitárias. 0,723  - 
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Q26 Costumo trocar o produto assim que um novo modelo é lançado no 
mercado. 0,698  - 

Q27 Não gosto de me sentir ultrapassado, quero sempre o que é mais 
moderno. 0,653  - 

Q28 
Costumo trocar um eletroeletrônico por outro inovador de ano em 
ano. 0,651  - 

Q29 
Compro um produto inovador porque meus amigos também 
possuem. 0,711  - 

Q30 
Compro um produto inovador para me diferenciar das outras 
pessoas. 0,777  - 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

A partir da matriz rodada e das significâncias das questões dentro dos fatores, 

foram nomeados dois conjuntos: o primeiro, denominado como “tempo e sistema 

social”, representado por seis afirmações, quais sejam  Q25; Q26; Q27; Q28; Q29; e 

Q30. O fator descreve principalmente um grupo de indivíduos que procuram adquirir 

um produto eletroeletrônico inovador assim que é lançado no mercado, pois também 

podem ser denominados formadores de opinião e acabam adquirindo tais produtos 

para se diferenciar das outras pessoas. 

O segundo fator, formado por cinco afirmações – Q20, Q21, Q22, Q23 e Q24 

– é denominado como inovação e canais de comunicação, pois caracteriza um 

grupo de consumidores que adquirem um produto eletroeletrônico inovador mesmo 

já possuindo uma versão antiga, pois autodenominam-se inovadores e sentem-se 

atraídos por tudo o que é mais moderno e está em alta na mídia. 

Em um contexto geral, os testes realizados para o constructo do processo de 

obsolescência programada foram considerados adequados, pois apresentaram os 

valores consistentes. Nesse caso, será apresentada a seguir, a variância explicada 

na análise fatorial exploratória do processo de adoção de compra, conforme consta 

na Tabela 26. 

 

 

Tabela 26 - Variância explicada na análise fatorial exploratória dos indicadores do processo de 
obsolescência programada. 

Fator 

Autovalores inicias Autovalores retidos (cargas) 

Total 
% da 

variância 
% cumulativo Total 

% da 
variância 

% cumulativo 

1 5,505 50,045 50,045 5,505 50,045 50,045 

2 1,021 9,286 59,332 1,021 9,286 59,332 

3 0,88 7,997 67,328 - - - 
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4 0,601 5,463 72,791 - - - 

5 0,598 5,439 78,23 - - - 

6 0,524 4,761 82,992 - - - 

7 0,472 4,291 87,283 - - - 

8 0,433 3,935 91,218 - - - 

9 0,382 3,469 94,687 - - - 

10 0,297 2,702 97,389 - - - 

11 0,287 2,611 100 - - - 
Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

Conforme demonstra a Tabela 26, é possível observar que foram obtidos 

dois fatores para esse constructo, os quais possuíram autovalores superiores a um, 

o que explica o índice de 59,332%, o que também supera o mínimo recomendado de 

50%. Isso demonstra que houve consistência na medida.  

4.6. ANÁLISE CLUSTER 

A análise cluster, segundo Hair Jr. et al. (2005), consiste numa análise de 

agrupamentos, que reúne indivíduos ou objetos em grupos, demonstrando que os 

objetos do mesmo grupo são mais parecidos do que os objetos de outros. A ideia 

principal da análise de agrupamentos é maximizar a homogeneidade de objetos 

dentro de grupos, ao mesmo tempo em que se maximiza a heterogeneidades entre 

os grupos. 

A análise de agrupamentos não faz distinção entre as variáveis dependentes 

ou independentes. Seu objetivo central é caracterizar por função da conglomeração, 

uma amostra composta de um grande número de variáveis com características 

semelhantes (MALHOTRA 2012).  

A análise cluster pode ser realizada de duas formas, pela hierarquização ou 

não hierarquização (HAIR JR. et al. 2005; MALHOTRA, 2012). Para este estudo, 

optou-se por aplicar o método não hierárquico, pois se mediu o comportamento do 

consumidor, através das médias das afirmações nos constructos de comportamento 

de inovatividade, processo de adoção de compra e processo de obsolescência 

programada.  



100 
 

A análise cluster foi escolhida para este estudo, pois, de acordo com Malhotra 

(2012), tal análise pode ser realizada quando já existem grupos formados antes da 

rotação dos dados. Neste estudo, após ter sido realizada a análise cluster com as 

variáveis: gênero; faixa etária e; renda própria. Optou-se por aplicar apenas com a 

variável renda própria, pois apresentou maior diferença com relação aos dados 

coletados. A Tabela 27 apresenta os agrupamentos para melhor visualização dos 

dados apresentados.  

 

 

Tabela 27 - Renda própria da análise cluster. 

Renda Amostra (%) Grupos % total 

Até R$ 1.000,00 31,03 
Até R$ 2.000,00 69,64 

De R$ 1.000,00 a 2.000,00 38,62 

De R$ 2.000,00 a 3.000,00 14,51 De R$ 2.000,00 até R$ 
4.000,00 

19,64 
De R$ 3.000,00 a 4.000,00 5,13 

De R$ 4.000,00 a 5.000,00 4,02 
Mais que R$ 4.000,00 10,71 

Mais que R$ 5.000,00 6,70 

Total 100 3 grupos 100 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

 

Como podem ser identificados na Tabela 27, os indicadores que representam 

a renda própria dos participantes da pesquisa foram agrupados para melhor 

compreensão das variáveis estudadas. O critério de agrupamento foi realizado tendo 

por base o valor atual do salário mínimo nacional, caracterizando o grupo um com 

até três salários mínimos, o grupo 2 com três a seis salários e o grupo 3 com mais 

de seis salários mínimos de renda própria. 

Os próximos subitens descrevem os grupos e os conglomerados de cada 

constructo do estudo.  

 

4.6.1. Análise cluster do comportamento de inovatividade 

A análise cluster do constructo do comportamento de inovatividade apontou 

dois grupos com comportamentos distintos, os quais fazem referência aos 
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indicadores de renda própria, agrupados na Tabela 27. A distribuição das rendas foi 

gerada conforme apresenta a Tabela 28.  

 

 

Tabela 28 - Análise cluster do constructo do comportamento de inovatividade. 

Grupos 
Até R$ 

2.000,00 

De R$ 
2.000,00 
até R$ 

4.000,00 

Mais que 
R$ 

4.000,00 
Resultados 

Médias do 
constructo 

Grupo 1 
(258) 

67,44 20,93 11,63 

Q03 
Eu gosto de produtos recém-
lançados. 

3,85 

Q04 
Se um amigo tem um produto recém-
lançado, eu peço para ver. 

4,34 

Q05 
Compro produtos inovadores, pois as 
pessoas me veem como referência. 

2,59 

Q06 
Eu costumo comprar produtos 
inovadores, pois combinam com 
minha imagem. 

2,67 

Q07 
 Eu gosto de comprar um produto 
inovador mesmo que eu não tenha 
ouvido falar ainda. 

2,02 

Q08 
Eu gosto de produtos com designs 
inovadores.  

4,16 

Grupo 2 
(190) 

72,63 17,89 9,47 

Q03 
Eu gosto de produtos recém-
lançados. 

2,21 

Q04 
Se um amigo tem um produto recém-
lançado, eu peço para ver. 

2,93 

Q05 Compro produtos inovadores, pois as 
pessoas me veem como referência. 

1,33 

Q06 
Eu costumo comprar produtos 
inovadores, pois combinam com 
minha imagem. 

1,31 

Q07 
 Eu gosto de comprar um produto 
inovador mesmo que eu não tenha 
ouvido falar ainda. 

1,19 

Q08 
Eu gosto de produtos com designs 
inovadores.  

2,72 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

 

Como demonstra a Tabela 28, a análise cluster do constructo do 

comportamento de inovatividade apresentou dois grupos, o primeiro composto por 

258 participantes e o segundo com 190.  

Como a análise foi com base na variável “renda própria”, é possível identificar  

que, no primeiro e segundo grupos, predomina a renda de até R$ 2.000,00, fator que 

se confirma ao levar em consideração que a maior parte da amostra é composta por 

estudantes em nível de graduação. No entanto, as rendas de R$ 2.000,00 até R$ 
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4.000,00 e mais de R$ 4.000,00, também apresentaram comportamentos similares 

nos dois grupos.  

Os indivíduos pertencentes ao grupo 01 apresentam índices mais elevados 

em relação ao comportamento de inovatividade, pois gostam de produtos recém-

lançados (3,85%), sempre estão bem informados quanto às inovações lançadas no 

mercado e, quando um amigo possui algo novo, 4,34% deles pedem para ver. Já a 

relação com o autoconceito é baixa, pois consideram que os produtos 

eletroeletrônicos inovadores não servem para compor seu autoconceito. As compras 

são efetivadas com muita informação e o fator com maior relevância que torna os 

produtos mais atrativos é o design dos mesmos. Produtos com designs 

diferenciados tendem a facilitar o consumo para este grupo de consumidores. 

Já o grupo 02 é caracterizado por consumidores que não possuem alto 

comportamento inovativo, pois para eles a inovação não é um fator predominante na 

hora da compra, mas sim os benefícios proporcionados por esse novo produto. O 

fator design também não é levado em consideração (2,72%), não ocasionando um 

diferencial na hora da adoção de compra. Cabe ressaltar que os produtos 

eletroeletrônicos inovadores não compõem, para este grupo  de forma alguma, seu 

autoconceito, pois não relacionam suas novas aquisições com sua imagem. 

4.6.2. Análise cluster do processo de adoção de compra 

A análise cluster do constructo do processo de adoção de compra apresentou 

dois grupos com comportamentos distintos, o primeiro com 200 e o segundo com 

248 participantes, os quais fazem referência aos indicadores de renda própria, 

agrupados anteriormente na Tabela 27. A distribuição das rendas foi gerada 

conforme apresenta a tabela 29. 

 

Tabela 29 - Análise cluster do constructo do processo de adoção de compra. 

Grupos 
Até R$ 

2.000,00 

De R$ 
2.000,00 
até R$ 

4.000,00 

Mais 
que R$ 

4.000,00 
Resultados 

Médias do 
constructo 
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Grupo 1 
(200) 

72,50 18,50 9,00 

Q12 
Compro um produto inovador porque 
julgo que produtos inovadores são 
divertidos. 

1,41 

Q13 
Compro um produto eletroeletrônico 
inovador, pois o produto tem tudo a 
ver comigo. 

1,51 

Q14 Um produto inovador serve para os 
outros me julgarem. 

1,24 

Q16 
Uma escolha ruim não seria um 
transtorno.  

1,89 

Q17 Tenho pouco a perder por escolher 
um produto inovador qualquer. 

1,50 

Q18 Ao comprar um produto inovador, 
estou certo de minha escolha. 

2,87 

Q19 Não me sinto perdido quando compro 
um produto eletroeletrônico inovador. 

2,46 

Grupo 2 
(248) 

67,34 20,56 12,10 

Q12 
Compro um produto inovador porque 
julgo que produtos inovadores são 
divertidos. 

2,73 

Q13 
Compro um produto eletroeletrônico 
inovador, pois o produto tem tudo a 
ver comigo. 

3,12 

Q14 Um produto inovador serve para os 
outros me julgarem. 

2,16 

Q16 
Uma escolha ruim não seria um 
transtorno.  

2,24 

Q17 Tenho pouco a perder por escolher 
um produto inovador qualquer. 

2,01 

Q18 Ao comprar um produto inovador, 
estou certo de minha escolha. 

4,13 

Q19 Não me sinto perdido quando compro 
um produto eletroeletrônico inovador. 

3,80 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

 

A análise cluster do constructo do processo de adoção de compra, conforme 

evidencia a Tabela 29, apresentou dois grupos com características completamente 

distintas. No que diz respeito à renda própria, ambos os grupos possuem 

características semelhantes, apresentando índices equivalentes em todos os 

indicadores. 

 No entanto, com relação aos indicadores relacionados ao processo de 

adoção de compra, os grupos possuem comportamentos completamente distintos. O 

primeiro grupo caracteriza um consumidor muito mais sério, preocupado com as 

consequências da compra e com os benefícios empregados pela aquisição do novo 

eletroeletrônico inovador. Em nenhum momento o produto é relacionado com a sua 

imagem e não fazem questão que outras pessoas julguem os pelos seus atos de 
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consumo.  Esse consumidor possui maior percepção em relação aos riscos corridos 

da compra pela internet, fator que os torna muito mais inseguros no momento da 

efetivação.  

O grupo 02, por sua vez, é caracterizado por consumidores que são mais 

propensos a adquirir com maior frequência produtos eletroeletrônicos inovadores.  

Diversão (2,73%) e identificação (3,12%) são características médias, mas relevantes 

nesse grupo.  Esses consumidores também são metódicos no momento da 

efetivação da compra, pois sabem dos riscos envolvidos e fazem tudo para evitar um 

transtorno futuro. Ao mesmo tempo, ao efetivar a compra, possuem ciência do que 

estão comprando (4,13%) e a certeza de ter realizado uma boa escolha (3,80%). 

4.6.3. Análise cluster do processo de obsolescência 

programada 

A análise cluster do constructo do processo de obsolescência programada, 

assim como os outros constructos, também apresentou dois grupos com 

comportamentos distintos, fazendo referência aos indicadores de renda própria, 

gerada conforme mostra a Tabela 30. 

 

Tabela 30 - Análise cluster do constructo do processo de obsolescência programada. 

Grupos 
Até R$ 

2.000,00 

De R$ 
2.000,00 
até R$ 

4.000,00 

Mais que 
R$ 

4.000,00 
Resultados 

Médias do 
constructo 

Grupo 1 
(165) 

69,09 18,79 12,12 

Q20 
Compro um produto eletroeletrônico 
quando percebo que é inovador. 

3,15 

Q21 
Compro um produto inovador 
mesmo que eu já possua uma 
versão anterior. 

3,12 

Q22 Costumo possuir sempre o que é 
mais moderno. 

3,25 

Q23 Compro um produto inovador por 
estar em alta na mídia. 

2,92 

Q24 
Costumo comprar um 
eletroeletrônico inovador por estar 
disponível na internet. 

3,09 

Q25 
Gosto de ser comparado com 
celebridades que utilizam produtos 
inovadores em programas de TV ou 

2,10 
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peças publicitárias. 

Q26 
Costumo trocar o produto assim que 
um novo modelo é lançado no 
mercado. 

2,58 

Q27 
Não gosto de me sentir 
ultrapassado, quero sempre o que é 
mais moderno. 

3,24 

Q28 Costumo trocar um eletroeletrônico 
por outro inovador de ano em ano. 

2,79 

Q29 
Compro um produto inovador 
porque meus amigos também 
possuem. 

2,39 

Q30 Compro um produto inovador para 
me diferenciar das outras pessoas. 

2,59 

Grupo 2 
(283) 

69,96 20,14 9,89 

Q20 
Compro um produto eletroeletrônico 
quando percebo que é inovador. 

2,05 

Q21 
Compro um produto inovador 
mesmo que eu já possua uma 
versão anterior. 

1,86 

Q22 Costumo possuir sempre o que é 
mais moderno. 

1,72 

Q23 Compro um produto inovador por 
estar em alta na mídia. 

1,36 

Q24 
Costumo comprar um 
eletroeletrônico inovador por estar 
disponível na internet. 

1,57 

Q25 

Gosto de ser comparado com 
celebridades que utilizam produtos 
inovadores em programas de TV ou 
peças publicitárias. 

1,14 

Q26 
Costumo trocar o produto assim que 
um novo modelo é lançado no 
mercado. 

1,19 

Q27 
Não gosto de me sentir 
ultrapassado, quero sempre o que é 
mais moderno. 

1,57 

Q28 Costumo trocar um eletroeletrônico 
por outro inovador de ano em ano. 

1,36 

Q29 
Compro um produto inovador 
porque meus amigos também 
possuem. 

1,19 

Q30 Compro um produto inovador para 
me diferenciar das outras pessoas. 

1,37 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

 

Conforme evidenciam os dados da  Tabela 30, a análise cluster do constructo 

do processo de obsolescência programada apresentou dois grupos, o primeiro 

composto por 165 e o segundo por 283 participantes. Os indicadores de renda, 

assim como nos outros constructos, também possuem características semelhantes.  
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O grupo 01 apresentou maior característica relacionada ao processo de 

obsolescência programada, sendo que os itens que caracterizam a inovação Q20, 

Q21 e Q22, apresentarão índices superiores à média: 3,15%, 3,12% e 3,25%, 

caracterizando a percepção do consumidor sobre a inovação e a substituição de 

produtos antigos por novos e modernos. 

A relação com os diversos canais de comunicação não é um fator 

preponderante, uma vez que esse tipo de consumidor está mais propenso a 

consumir informações da internet, utilizando esse canal para inúmeras situações 

rotineiras. A questão “tempo” está abaixo da média, fator que indica o período de 

tempo em que é realizada a troca de um produto antigo por um novo (2,79%). Já o 

sistema social possui de certa forma influência sobre suas compras, mas não muito 

(2,59%), fator que demonstra que o consumidor entende que deve acompanhar as 

evoluções tecnológicas, mas a sociedade não impõe um padrão, as compras são 

realizadas no intuito de satisfazer um desejo ou uma necessidade.  

O grupo 02, com maior participação da amostra (283 componentes), 

apresentou características reversas ao anterior, sendo pouco propenso à adoção de 

produtos eletroeletrônicos inovadores, conforme demonstram os itens Q20, Q21 e 

Q22. A mídia não tem influência alguma sobre a decisão final e fica evidente que a 

troca de produtos antigos por produtos inovadores só ocorre quando existe uma real 

necessidade ou quando esse novo produto trará um benefício que antes não existia. 

O sistema social também não é um fator relevante na efetivação da compra, pois o 

fato de um amigo ter um produto inovador não é responsável pela escolha dos 

indivíduos desse grupo na nova aquisição (1,19%). A compra de produtos 

eletroeletrônicos inovadores não é realizada para possuir um diferencial em relação 

às pessoas do seu grupo de convívio (1,37%). 

4.7. REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA 

A análise de regressão linear múltipla é uma técnica estatística que pode ser 

usada para analisar a relação entre uma única variável independente e várias 

variáveis dependentes (HAIR JR. et al. 2005). 
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Para este estudo, optou-se primeiramente pelo agrupamento dos itens dos 

constructos, transformando-os em apenas uma variável, para assim possibilitar a 

rotação da regressão múltipla e testar as influências que um constructo exerce sobre 

o outro. Cabe ressaltar que as variáveis de cada constructo validadas até o 

momento foram agrupadas gerando apenas uma, como demonstra o Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Agrupamento de variáveis. 

NOVA VARIÁVEL FORMA DE AGRUPAMENTO. 

CI (Q03+Q04+Q05+Q06+Q07+Q08)/6 

PAC (Q12+Q13+Q14+Q16+Q17+Q18+Q19)/7 

POP (Q20+Q21+Q22+Q23+Q24+Q25+Q26+Q27+Q28+Q29+Q30)/11 

Fonte: Adaptado pelo autor (2013). 

 

Segundo Hair Jr. et al. (2005) e Favero (2009), o objetivo da análise da 

regressão múltipla é usar as variáveis dependentes cujos valores são conhecidos 

para prever os valores de variáveis dependentes. Cada variável independente é 

ponderada pelo procedimento da análise de regressão para garantir máxima 

previsão a partir do conjunto de variáveis independentes. 

A seguir, são apresentadas as análises de regressão múltipla a fim de 

identificar a influência que cada constructo exerce sobre o outro. 

4.7.1. Regressão múltipla: teste da influência do 

comportamento de inovatividade em relação ao processo 

de adoção de compra. 

Para o tratamento dos dados, optou-se por aplicar o método Stepwise. De 

acordo com Hair Jr. et al. (2005), esse método possibilita a análise da regressão 

passo a passo, pois inclui modelos em que a escolha das variáveis preditivas é 

realizada por um procedimento automático. De acordo com Favero (2009), é um 

método de seleção de variáveis para inclusão no modelo de regressão, que começa 

selecionando o melhor preditor da variável dependente. 

A variável dependente é a variável denominada processo de adoção de 

compra (PAC), agrupada através das variáveis do constructo e as variáveis 
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independentes são as variáveis que correspondem ao constructo do comportamento 

de inovatividade: Q03 - Eu gosto de produtos recém-lançados; Q04 - Se um amigo 

tem um produto recém-lançado, eu peço para ver; Q05 - Compro produtos 

inovadores, pois as pessoas me veem como referência; Q06 - Eu costumo comprar 

produtos inovadores, pois combinam com minha imagem; Q07 - Eu gosto de 

comprar um produto inovador mesmo que eu não tenha ouvido falar ainda; Q08 - Eu 

gosto de produtos com designs inovadores. 

São apresentados, na Tabela 31, os índices de significância estatística do 

teste de F da ANOVA. 

  

 

Tabela 31 - Índices de significância ANOVA do teste de influencia do comportamento de inovatividade 
em relação ao processo de adoção de compra. 

Modelo 
Soma dos 
Quadrados 

df 
Quadrado 

Médio 
F Sig. 

1 

Regressão 57,757 1 57,757 169,952 ,000
b
 

Resíduos 151,571 446 ,340 
 

  

Total 209,329 447   
 

  

2 

Regressão 68,767 2 34,383 108,853 ,000
c
 

Resíduos 140,562 445 ,316 
 

  

Total 209,329 447       

3 

Regressão 72,799 3 24,266 78,916 ,000
d
 

Resíduos 136,529 444 ,307 
 

  

Total 209,329 447   
 

  

4 

Regressão 74,758 4 18,690 61,525 ,000
e
 

Resíduos 134,571 443 ,304 
 

  

Total 209,329 447       

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

 

 Aplicando-se a regressão múltipla Stepwise, chegou-se a quatro modelos de 

regressão, o primeiro contendo apenas a variável Q06, o segundo contendo as 

variáveis Q06 e Q08, o terceiro contendo as variáveis Q06, Q08 e Q03 e o quarto 

contendo as variáveis Q06, Q08, Q03 e Q07. Após a análise realizada, encontrou-se 

um modelo constituído por quatro variáveis que possuem, em conjunto, o poder 

explicativo (R²) de 59,8%. O resultado do teste F-ANOVA foram de  169,952, Durbin 

Watson igual a 1,894 e com significância zero (Sig. 0,000), contudo pode ser 

considerado que o nível de significância de F está abaixo de 5%, indicando que se 

pode rejeitar a hipótese nula de não significância conjunta dos parâmetros da 
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equação. Dessa forma, pode-se afirmar que o modelo é significante. Logo, percebe-

se que as variáveis estatísticas possuem influência sobre a variável dependente e 

no modelo do processo de adoção de compra como um todo. 

 Os resultados da equação múltipla são representados a seguir na tabela 32. 

 

 

Tabela 32 - Resultados da equação múltipla. 

Modelo 

Coeficientes não 
padronizados 

Coeficientes 
padronizados 

t Sig. 

B 
Modelo 
padrão Beta 

1 
(Constante) 1,765 ,057   30,720 ,000 

Q06 ,314 ,024 ,525 13,037 ,000 

2 

(Constante) 1,404 ,083   17,008 ,000 

Q06 ,260 ,025 ,435 10,410 ,000 

Q08 ,134 ,023 ,247 5,904 ,000 

3 

(Constante) 1,301 ,086   15,075 ,000 

Q06 ,230 ,026 ,385 8,855 ,000 

Q08 ,104 ,024 ,192 4,368 ,000 

Q03 ,086 ,024 ,164 3,621 ,000 

4 

(Constante) 1,265 ,087   14,558 ,000 

Q06 ,201 ,028 ,336 7,097 ,000 

Q08 ,100 ,024 ,184 4,210 ,000 

Q03 ,082 ,024 ,155 3,452 ,001 

Q07 ,075 ,030 ,112 2,539 ,011 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

 

A partir da Tabela 32, conclui-se que, das variáveis lançadas como 

independentes, quatro permaneceram na análise compondo o modelo final, 

atingindo poder explicativo (R²) de 59,8%, o que implica dizer que o comportamento 

de inovatividade influencia o processo de adoção de compra. 

Dentre os itens indicados como variáveis independentes, o que demonstrou 

maior influência em relação ao constructo do processo de adoção de compra foi a 

variável Q06 - Eu costumo comprar produtos inovadores, pois combinam com minha 

imagem (β 0,336), acompanhado pela Q08 - Eu gosto de produtos com designs 

inovadores (β 0,184), uma vez que são fatores que demonstram que o ato da 

compra envolve questões relacionadas à personalidade do indivíduo e 

principalmente  à formulação de seu autoconceito. 



110 
 

Após verificar os resultados da equação múltipla, a Figura 5 apresenta a 

análise dos resíduos do modelo, visando diagnosticar se a amostra segue uma 

distribuição normal. Traçando-se o gráfico dos valores observados pelos valores 

esperados, pode-se concluir que o modelo apresenta uma distribuição normal. 

 

 

 

Figura 5- Resíduos padronizados da variável dependente PAC. 
Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

4.7.2. Regressão múltipla: teste da influência do processo 

de adoção de compra em relação ao processo de 

obsolescência programada 

Para o tratamento dos dados, também optou-se por aplicar o método 

Stepwise, pois começa selecionando o melhor preditor da variável dependente. Para 

essa análise, adotou-se como variável dependente a variável denominada Processo 

de obsolescência programada (POP), agrupada a partir das variáveis do constructo 

e as variáveis independentes correspondem ao constructo do processo de adoção 

de compra: Q12 – Compro um produto inovador porque julgo que produtos 
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inovadores são divertidos; Q13 - Compro um produto eletroeletrônico inovador, pois 

o produto tem tudo a ver comigo; Q14 - Um produto inovador serve para os outros 

me julgarem; Q16 - Uma escolha ruim não seria um transtorno; Q17 - Tenho pouco a 

perder por escolher um produto inovador qualquer; Q18 - Ao comprar um produto 

inovador, estou certo de minha escolha; Q19 - Não me sinto perdido quando compro 

um produto eletroeletrônico inovador. 

São apresentados, na Tabela 33, os índices de significância estatística do 

teste de F da ANOVA. 

 

 

Tabela 33 - Índices de significância ANOVA do teste de influência do processo de adoção de compra 
em relação ao processo de obsolescência programada. 

Modelo 
Soma dos 
Quadrados 

df 
Quadrado 

Médio 
F Sig. 

1 

Regressão 90,511 1 90,511 218,860 ,000
b
 

Resíduos 184,446 446 ,414     

Total 274,957 447       

2 

Regressão 114,913 2 57,457 159,757 ,000
c
 

Resíduos 160,044 445 ,360     

Total 274,957 447       

3 

Regressão 122,586 3 40,862 119,070 ,000
d
 

Resíduos 152,370 444 ,343     

Total 274,957 447       

4 

Regressão 127,626 4 31,907 95,938 ,000
e
 

Resíduos 147,331 443 ,333     
Total 274,957 447       

5 

Regressão 129,404 5 25,881 78,593 ,000
f
 

Resíduos 145,552 442 ,329     

Total 274,957 447       

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

Aplicando-se a regressão múltipla através do método Stepwise, chegou-se a 

cinco modelos de regressão, o primeiro contendo apenas a variável Q13, o segundo 

contendo as variáveis Q13 e Q12, o terceiro contendo as variáveis Q13, Q12 e Q17, 

o quarto, as variáveis Q13, Q12, Q17 e Q14 e o quinto contendo as variáveis Q13, 

Q12, Q17, Q14 e Q16. Após a análise realizada, encontrou-se um modelo 

constituído por cinco variáveis que possuem, em conjunto, o poder explicativo (R²) 

de 68,6%. O resultado do teste F-ANOVA foi de 218,860, Durbin Watson igual a 

1,977 e com significância zero (Sig. 0,000), contudo, pode ser considerado que o 

nível de significância de F está abaixo de 5%, indicando que se pode rejeitar a 

hipótese nula, portanto pode-se afirmar que o modelo é significante. Nesse contexto, 
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pode-se afirmar que o processo de adoção de compra possui influência sobre o 

modelo processo de obsolescência programada. 

 Os resultados da equação múltipla são representados a seguir, na Tabela 34. 

 

 

Tabela 34 - Resultados da equação múltipla. 

Modelo 

Coeficientes não 
padronizados 

Coeficientes 
padronizados 

t Sig. 

B 
Modelo 
padrão 

Beta 

1 
(Constante) 1,105 ,067   16,534 ,000 

Q13 ,367 ,025 ,574 14,794 ,000 

2 

(Constante) ,864 ,069   12,544 ,000 

Q13 ,243 ,028 ,380 8,811 ,000 

Q12 ,247 ,030 ,355 8,237 ,000 

3 

(Constante) ,714 ,074   9,612 ,000 

Q13 ,239 ,027 ,374 8,859 ,000 

Q12 ,218 ,030 ,313 7,279 ,000 

Q17 ,125 ,026 ,173 4,729 ,000 

4 

(Constante) ,659 ,075   8,838 ,000 

Q13 ,212 ,027 ,332 7,743 ,000 

Q12 ,191 ,030 ,275 6,321 ,000 

Q17 ,120 ,026 ,166 4,611 ,000 

Q14 ,107 ,027 ,153 3,893 ,000 

5 

(Constante) ,601 ,078   7,696 ,000 

Q13 ,218 ,027 ,340 7,951 ,000 

Q12 ,181 ,030 ,261 5,965 ,000 

Q17 ,103 ,027 ,143 3,833 ,000 

Q14 ,105 ,027 ,151 3,842 ,000 

Q16 ,048 ,020 ,085 2,324 ,021 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

A Tabela 34 demonstra que, das variáveis lançadas como independentes,  

cinco permaneceram na análise compondo o modelo final, atingindo poder 

explicativo (R²) de 68,6%, o que implica dizer que o processo de adoção de compra 

influencia o processo de obsolescência programada. 

As variáveis independentes que demonstraram maior influência em relação ao 

constructo do processo de obsolescência programada foram as variáveis Q13 - 

Compro um produto eletroeletrônico inovador, pois o produto tem tudo a ver comigo 

(β 0,340), Q12 – Compro um produto inovador porque julgo que produtos inovadores 

são divertidos (β 0,261) e Q17 - Tenho pouco a perder por escolher um produto 

inovador qualquer. Essas variáveis estão relacionadas diretamente a  questões de 
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identificação pessoal, benefícios percebidos e probabilidade de risco, características 

que por sua vez, descrevem o comportamento do consumidor e fazem relação com 

a grande oferta de produtos eletroeletrônicos inovadores lançados no mercado.  

A Figura 6 apresenta a análise dos resíduos do modelo, visando diagnosticar 

se a amostra segue uma distribuição normal. Traçando-se o gráfico dos valores 

observados pelos valores esperados. Pode-se concluir que o modelo apresenta uma 

distribuição normal, com uma leve variação de eixo principal. 

 

 

Figura 6 - Resíduos padronizados da variável dependente POP. 
Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

4.7.3. Regressão múltipla: teste da influência do processo 

de obsolescência programada em relação ao 

comportamento de inovatividade. 

Para a análise da regressão múltipla utilizando o método Stepwise, com o 

objetivo de analisar a influência do processo de obsolescência programada em 

relação ao comportamento de inovatividade, adotou-se como variável dependente a 

variável denominada comportamento de inovatividade (CI), agrupada a partir das 
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variáveis do constructo, e as variáveis independentes, que correspondem ao 

constructo do processo de obsolescência programada: Q20 – Compro um produto 

eletroeletrônico quando percebo que é inovador; Q21 – Compro um produto 

inovador mesmo que eu já possua uma versão anterior; Q22 – Costumo possuir 

sempre o que é mais moderno; Q23 – Compro um produto inovador por estar em 

alta na mídia; Q24 – Costumo comprar um eletroeletrônico inovador por estar 

disponível na internet; Q25 – Gosto de ser comparado com celebridades que 

utilizam produtos inovadores em programas de TV ou peças publicitárias; Q26 – 

Costumo trocar o produto assim que um novo modelo é lançado no mercado; Q27 – 

Não gosto de me sentir ultrapassado, quero sempre o que é mais moderno; Q28 – 

Costumo trocar um eletroeletrônico por outro inovador de ano em ano; Q29 – 

Compro um produto inovador porque meus amigos também possuem; Q30 – 

Compro um produto inovador para me diferenciar das outras pessoas. 

São apresentados, na Tabela 35, os índices de significância estatística do 

teste de F da ANOVA. 

 

 

Tabela 35 - Índices de significância ANOVA do teste de influência do processo de obsolescência 
programada em relação ao comportamento de inovatividade. 

Modelo 
Soma dos 
Quadrados 

df 
Quadrado 

Médio 
F Sig. 

1 

Regressão 89,906 1 89,906 188,773 ,000
b
 

Resíduos 212,413 446 ,476     

Total 302,319 447       

2 

Regressão 121,766 2 60,883 150,054 ,000
c
 

Resíduos 180,553 445 ,406     

Total 302,319 447       

3 

Regressão 136,998 3 45,666 122,645 ,000
d
 

Resíduos 165,321 444 ,372     

Total 302,319 447       

4 

Regressão 139,259 4 34,815 94,584 ,000
e
 

Resíduos 163,060 443 ,368     

Total 302,319 447       

5 

Regressão 141,028 5 28,206 77,294 ,000
f
 

Resíduos 161,291 442 ,365     

Total 302,319 447       

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 
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Após a aplicação da regressão múltipla, chegou-se a cinco modelos de 

regressão, o primeiro contendo apenas a variável Q22, o segundo contendo as 

variáveis Q22 e Q20, o terceiro contendo as variáveis Q22, Q20 e Q27, o quarto 

contendo as variáveis Q22, Q20, Q27 e Q21 e o quinto contendo as variáveis Q22, 

Q20, Q27, Q21 e Q30. Após a análise realizada, encontrou-se um modelo 

constituído por cinco variáveis que possuem, em conjunto, o poder explicativo (R²) 

de 68,3%. Com relação ao resultado do teste F-ANOVA 188,773, Durbin Watson 

igual a 1,852 e com significância zero (Sig. 0,000), pode ser considerado que o nível 

de significância de F está abaixo de 5%, indicando que o modelo é significante. 

Portanto, é possível afirmar que o processo de obsolescência programada possui 

influência sobre o comportamento de inovatividade. 

 Os resultados da equação múltipla são representados a seguir, na Tabela 36. 

 

 

Tabela 36 - Resultados da equação múltipla. 

Modelo 

Coeficientes não 
padronizados 

Coeficientes 
padronizados 

t Sig. 

B 
Modelo 
padrão 

Beta 

1 
(Constante) 1,830 ,072   25,478 ,000 

Q22 ,385 ,028 ,545 13,739 ,000 

2 

(Constante) 1,449 ,079   18,340 ,000 

Q22 ,274 ,029 ,388 9,536 ,000 

Q20 ,258 ,029 ,361 8,861 ,000 

3 

(Constante) 1,342 ,078   17,310 ,000 

Q22 ,163 ,032 ,232 5,034 ,000 

Q20 ,232 ,028 ,324 8,210 ,000 

Q27 ,195 ,030 ,285 6,396 ,000 

4 

(Constante) 1,294 ,079   16,279 ,000 

Q22 ,139 ,034 ,197 4,124 ,000 

Q20 ,213 ,029 ,298 7,345 ,000 

Q27 ,192 ,030 ,281 6,325 ,000 

Q21 ,067 ,027 ,102 2,478 ,014 

5 

(Constante) 1,263 ,080   15,714 ,000 

Q22 ,138 ,034 ,195 4,103 ,000 

Q20 ,207 ,029 ,289 7,116 ,000 

Q27 ,167 ,032 ,244 5,173 ,000 

Q21 ,062 ,027 ,094 2,288 ,023 

Q30 ,064 ,029 ,089 2,202 ,028 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 
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Conforme pode ser observado na Tabela 36, das variáveis lançadas como 

independentes, cinco permaneceram na análise compondo o modelo final, atingindo 

poder explicativo (R²) de 68,3%, o que implica dizer que o processo obsolescência 

programada influencia o comportamento de inovatividade. 

Dentre as variáveis independentes indicadas, as que demonstraram maior 

influência em relação ao constructo do comportamento de inovatividade foram a 

variável Q20 – Compro um produto eletroeletrônico quando percebo que é inovador 

(β 0,289) e a variável e  a Q27 – Não gosto de me sentir ultrapassado, quero sempre 

o que é mais moderno (β 0,244). Tais fatores descrevem claramente o 

comportamento de inovatividade do consumidor, sendo que, a partir do momento em 

que esse consumidor perceber uma nova oferta no mercado, primeiramente ele irá 

buscar as informações referentes ao produto e, se não comprá-lo, pelo menos 

estará bem informado em relação ao mesmo. 

A variável independente Q22 – Costumo possuir sempre o que é mais 

moderno (β 0,195) também faz referência ao comportamento de inovatividade, pois 

se enquadra nos princípios de inovação, autoconceito e impulsividade. Os 

consumidores inovadores, na maioria das vezes, acabam adquirindo produtos sem 

possuir conhecimento aprofundado referente a este, eis que consideram que o 

importante é possuir o produto, ficando, as consequências, em segundo plano. 

Das variáveis que permaneceram no modelo, a variável Q30 – Compro um 

produto inovador para me diferenciar das outras pessoas (0,089) é a que exerce 

menor influência em relação ao comportamento de inovatividade. Isso significa que 

de certa forma as pessoas se preocupam com a sua posição na sociedade, mas não 

é um fator decisivo na hora da efetivação da compra. 

Após verificar os resultados da equação múltipla, a Figura 7 apresenta a 

análise dos resíduos do modelo, visando diagnosticar se a amostra segue uma 

distribuição normal. Traçando-se o gráfico, pode-se concluir que o modelo apresenta 

uma distribuição normal. 
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Figura 7 - Resíduos padronizados da variável dependente CI. 
Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

4.8. ANÁLISE FATORIAL CONTIRMATÓRIA 

A análise fatorial confirmatória é uma técnica multivariada que possui, como 

objetivo, verificar estatisticamente os possíveis relacionamentos encontrados entre 

diferentes grupos de dados (FAVERO et al.. 200O). Para este trabalho, será testada 

a influência do comportamento de inovatividade em relação ao processo de adoção 

de compra, a influência do processo de adoção de compra em relação ao processo 

de obsolescência programada e a influência do processo de obsolescência 

programada em relação ao comportamento de inovatividade, conforme demonstra a 

Figura 08. 
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Figura 8 - Influência dos constructos. 
Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

 

A análise fatorial confirmatória, permite solucionar problemas sistêmicos e 

abrangentes, a partir de sua aplicação, segundo Hair Jr. et al. (2005), é possível 

modelar, ao mesmo tempo, diversas dimensões e constructos. A aplicação desta 

análise caracteriza uma série de relações hipotéticas de causa-efeito entre as 

variáveis estudadas, pois identifica a magnitude do efeito, sendo direto ou indireto, 

para as variáveis e dimensões analisadas.  

De acordo com Hair Jr. et al. (2005) e com Favero et al. (2009), a análise 

fatorial confirmatória se concentra na exploração dos padrões de relações entre 

algumas variáveis. Tais padrões, por sua vez, são chamados de componentes 

principais ou como fatores. Quando variáveis apresentam elevadas cargas em um 

fator, elas se tornam descritoras da dimensão inerente. Somente com o exame das 

cargas das variáveis sobre os fatores o pesquisador identifica o caráter da dimensão 

inerente. 

Para este estudo, foram calculados os valores de influência entre os 

constructos de comportamento de inovatividade, processo de adoção de compra e 

processo de obsolescência programada, com o objetivo de desenvolver um modelo 

mais apropriado relacionando às dimensões e às variáveis pesquisadas. Para uma 

Processo de 

adoção de compra 
Obsolescência 

programada 

Comportamento de 

inovatividade 
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melhor organização, são apresentados os resultados individualizados por constructo 

e, na sequência, o modelo completo. No Quadro 6, são apresentados as medidas de 

ajustes absolutas e os ajustes incrementais, bem como seus valores esperados. 

 

 

Quadro 6 - Valores mínimos esperados na análise fatorial confirmatória. 

CLASSIFICAÇÃO MEDIDA VALORES ESPERADOS 

Medidas de ajustes absolutas 

X
2
 p > 0,050 

X
2
/GL < 3,000 

RMSA Inferior a 0,100 

Medidas de ajustes incrementais 

NFI Superior a 0,900 

CFI Superior a 0,900 

TLI Superior a 0,900 

Fonte: Hair Jr. et al (2005). 

 

4.8.1. Análise fatorial confirmatória do comportamento de 

inovatividade 

A Tabela 37 apresenta os resultados para os índices de ajuste para as 

medidas absolutas que compreendem os valores do qui-quadrado, qui-quadrado 

dividido pelo grau de liberdade e a raiz do erro quadrático médio de aproximação 

(RMSA). Também são demonstrados os ajustes das medidas incrementais CFI, NFI 

E TLI, após a análise fatorial confirmatória do comportamento de inovatividade, bem 

como a realização do ajuste da correlação entre os itens do constructo. 

 

Tabela 37 - Índices de ajuste do modelo do comportamento de inovatividade. 

CLASSIFICAÇÃO MEDIDA VALORES 

Medidas de ajustes absolutas 

X2 17,888 

X2/GL 2,980 

RMSA 0,067 

Medidas de ajustes incrementais 

NFI 0,977 

CFI 0,985 

TLI 0,962 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 
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 Após a rotação do modelo e a realização dos ajustes necessários, constatou-

se que as medidas de ajustes absolutas se enquadram nos valores esperados, 

levando em consideração que o grau de liberdade obteve peso 6. Conforme 

demonstra a Tabela 38, o qui-quadrado dividido pelo grau de liberdade apresentou o 

valor de 2,980, sendo que, segundo Hair Jr. et al. (2005), para o modelo ser 

validado, o valor deve ficar abaixo de 3,000. O RMSA apresentou índice inferior a 

0,100 e as medidas de ajustes incrementais (NFI, CFI e TLI) também obtiveram os 

índices mínimos esperados, confirmando a validação do constructo do 

comportamento de inovatividade. 

 A Tabela 38 apresenta os coeficientes padronizados de regressão para o 

constructo do comportamento de inovatividade, levando em consideração que 0,500 

é o menor valor aceito para cargas padronizadas, para que o indicador seja mantido 

como um item reflexivo do constructo (FAVERO et al. 2009). 

 

 

Tabela 38 - Coeficientes padronizados de regressão e teste de significância do comportamento de 
inovatividade. 

Questões Q03 Q04 Q05 Q07 Q07 Q08 

Coeficiente 1,000 0,636 1,439 1,666 0,898 0,793 

P 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

 A questão Q04, que obteve o valor igual a 0,636, foi a questão com menor 

valor encontrado. Com esses resultados, todas as questões foram mantidas, uma 

vez que são superiores a 0,500, que é o mínimo esperado. Portanto, todas as 

questões do constructo foram aprovadas no teste de significância. 

 A Figura 9 apresenta o diagrama do modelo de mensuração com as 

estimativas padronizadas para o constructo do comportamento de inovatividade. 
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Figura 9 - Modelo do constructo do comportamento de inovatividade. 
Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

4.8.2. Análise fatorial confirmatória do processo de 

adoção de compra 

Os valores do qui-quadrado, qui-quadrado dividido pelo grau de liberdade e a 

raiz do erro quadrático médio de aproximação (RMSA) e os ajustes das medidas 

incrementais CFI, NFI E TLI são demonstrados, na Tabela 39, após a análise fatorial 

confirmatória do processo de adoção de compra, bem como após a realização do 

ajuste da correlação entre os itens do constructo. 

 

 

Tabela 39 - Índices de ajuste do modelo do processo de adoção de compra. 

CLASSIFICAÇÃO MEDIDA VALORES 

Medidas de ajustes absolutas 

X2 19,070 

X2/GL 2,724 

RMSA 0,062 
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Medidas de ajustes incrementais 

NFI 0,968 

CFI 0,979 

TLI 0,938 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

 

Após a rotação do modelo e a realização dos ajustes necessários, verificou-se 

que as medidas de ajustes absolutas se enquadram nos valores esperados, levando 

em consideração que o grau de liberdade obteve peso 7, o qui-quadrado dividido 

pelo grau de liberdade apresentou o valor de 2,724, o RMSA apresentou índice 

inferior a 0,100 e as medidas de ajustes incrementais (NFI, CFI e TLI) também 

obtiveram os índices mínimos esperados (0,968, 0,979 e 0,938), confirmando a 

validação do constructo do processo de adoção de compra. 

 São apresentados, na Tabela 40, os coeficientes padronizados de regressão 

para o constructo do processo de adoção de compra, levando em consideração, 

segundo Favero et al. (2009), que 0,500 é o menor valor aceito para cargas 

padronizadas para que seja mantido o indicador como um item reflexivo do 

constructo. 

 

Tabela 40 - Coeficientes padronizados de regressão e teste de significância do processo de adoção 
de compra. 

Questões Q12 Q13 Q14 Q16 Q17 Q18 Q19 

Coeficiente 1,000 1,177 0,734 0,360 0,373 0,574 0,588 

P 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

 

As questões Q16 e Q17, que obtiveram valores inferiores a 0,500, foram 

removidas do constructo e a análise fatorial confirmatória foi rodada novamentec 

apresentando os seguintes indicadores: qui-quadrado (10,703); grau de liberdade 

(4); qui-quadrado dividido pelo grau de liberdade (2,676); RMSA (0,061); NFI 

(0,982); CFI (0,988); TLI (0,939). Tais índices confirmam a validação do constructo 

do processo de adoção de compra. 

A Tabela 41 apresenta os coeficientes padronizados de regressão para o 

constructo após a exclusão das questões com coeficientes inferiores a 0,500. 
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Tabela 41 - Coeficientes padronizados de regressão e teste de significância do processo de adoção 
de compra após exclusão dos coeficientes negativos. 

Questões Q12 Q13 Q14 Q18 Q19 

Coeficiente 1,000 1,834 0,760 0,670 0,695 

P 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

 

Conforme demonstra a Tabela 41, todas as questões do constructo foram 

aprovadas no teste de significância, validando o modelo final do constructo do 

processo de adoção de compra.  A Figura 10 apresenta o diagrama do modelo de 

mensuração com as estimativas padronizadas para o constructo. 

 

 

 

Figura 10 - Modelo do constructo do processo de adoção de compra. 
Fonte: Pesquisa realizada (2013). 



124 
 

4.8.3. Análise fatorial confirmatória do processo de 

obsolescência programada 

A Tabela 42 apresenta os resultados para os índices de ajuste das medidas 

absolutas que compreendem os valores do qui-quadrado, qui-quadrado dividido pelo 

grau de liberdade e a raiz do erro quadrático médio de aproximação (RMSA). 

Também são demonstrados os ajustes das medidas incrementais CFI, NFI E TLI, 

após a análise fatorial confirmatória do constructo do processo de obsolescência 

programada. 

 

Tabela 42 - Índices de ajuste do modelo do processo de obsolescência programada. 

CLASSIFICAÇÃO MEDIDA VALORES 

Medidas de ajustes absolutas 

X2 95,72 

X2/GL 2,991 

RMSA 0,067 

Medidas de ajustes incrementais 

NFI 0,958 

CFI 0,971 

TLI 0,951 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

 

Após a rotação do modelo do constructo do processo de obsolescência 

programada e a realização dos ajustes necessários, constatou-se que as medidas 

de ajustes absolutas se enquadram nos valores esperados, levando em 

consideração que o grau de liberdade obteve peso 32.  

A Tabela 42 apresenta os valores do qui-quadrado dividido pelo grau de 

liberdade (2,991), o RMSA (0,067), sendo inferior a medida máxima permitida, as 

medidas de ajustes incrementais NFI (0,958), CFI (0,971) e TLI (0,951), confirmando 

a validação do constructo do processo de obsolescência programada.  A Tabela 

43 apresenta os coeficientes padronizados de regressão para o constructo. 

 

 

Tabela 43 - Coeficientes padronizados de regressão e teste de significância do processo de 
obsolescência programada. 

Questões Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 
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Coeficiente 1,000 1,149 1,483 1,411 1,320 0,923 1,198 1,477 1,210 1,041 1,220 

P 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

 

Como podem ser identificadas na Tabela 43, todas as questões foram 

mantidas, sendo que o menor coeficiente encontrado foi o da questão Q25, com o 

valor de 0,923, portanto, todas as questões do constructo foram aprovadas no teste 

de significância. A Figura 11 apresenta o diagrama do modelo de mensuração com 

as estimativas padronizadas para o constructo do processo de obsolescência 

programada. 

 

 

Figura 11 - Modelo do constructo do processo de obsolescência programada. 
Fonte: Pesquisa realizada (2013). 
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4.8.4. Modelo estrutural 

O primeiro modelo estrutural proposto foi testado e aceito pela análise fatorial 

exploratória, bem como pela análise fatorial confirmatória. Todos os indicadores 

foram testados e padronizados para uma melhor definição do modelo estudado. A 

Figura 12 apresenta a primeira simulação do modelo proposto, apresentando os 

indicadores de cada constructo do estudo. 

 

 

Figura 12 - Primeiro modelo proposto. 
Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 



127 
 

Na Tabela 44, são apresentados os resultados para os índices de ajuste das 

medidas absolutas do qui-quadrado, qui-quadrado dividido pelo grau de liberdade, e 

a raiz do erro quadrático médio de aproximação (RMSA), bem como os ajustes das 

medidas incrementais CFI, NFI E TLI, após a análise fatorial confirmatória da 

primeira versão do modelo proposto para este estudo. 

 

Tabela 44 - Índices de ajuste da primeira versão do modelo geral. 

CLASSIFICAÇÃO MEDIDA VALORES 

Medidas de ajustes absolutas 
X2 483,725 

X2/GL 2,573 

RMSA 0,059 

Medidas de ajustes incrementais 

NFI 0,892 

CFI 0,931 

TLI 0,915 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

 

Após a rotação da primeira versão do modelo geral, constatou-se que as 

medidas de ajustes absolutas se enquadram nos valores esperados, levando em 

consideração que o grau de liberdade obteve índice de 188. Já com relação às 

medidas de ajustes incrementais, apenas o NFI não atingiu o mínimo esperado.  

Nesse caso, visando ajustar ainda mais o modelo final, foi realizada uma 

segunda simulação levando em consideração as covariâncias indicadas pelo 

software AMOS 2.0. A Figura 13 apresenta os resultados do modelo sendo testados 

com as covariâncias. 
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Figura 13 - Modelo final. 
Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

 

Após a rotação do modelo final e o incremento das covariâncias indicas pelo 

software AMOS (16 ↔ 17), (08 ↔ 10), (03 ↔ 06), são apresentados novamente, na 

Tabela 46, os resultados para os índices de ajuste das medidas absolutas do qui-

quadrado, qui-quadrado dividido pelo grau de liberdade, e a raiz do erro quadrático 

médio de aproximação (RMSA), bem como os ajustes das medidas incrementais 

CFI, NFI E TLI, após a análise fatorial confirmatória, desta vez, com todos os índices 

com valores acima do esperado. 
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Tabela 45- Índices de ajuste do modelo final. 

CLASSIFICAÇÃO MEDIDA VALORES VALORES ESPERADOS 

Medidas de ajustes absolutas 

X2 438,465 p > 0,050 

X2/GL 2,370 < 3,000 

RMSA 0,055 Inferior a 0,100 

Medidas de ajustes incrementais 

NFI 0,902 Superior a 0,900 

CFI 0,940 Superior a 0,900 

TLI 0,926 Superior a 0,900 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

 

O presente trabalho, que aborda a influência do comportamento de 

inovatividade do consumidor em relação ao processo de obsolescência programada, 

possui 22 indicadores, entretanto, respeitando os parâmetros mínimos esperados de 

cinco respondentes por indicador, o mínimo para a validação do modelo totaliza 110 

respondentes. Nessa perspectiva, para este estudo, o tamanho da amostra ficou em 

448, o que confirma a qualidade deste. 

Ao analisar os índices apresentados na Tabela 45, identificou-se que estes 

apresentam níveis de ajuste acima do esperado, sendo, dessa formas uma boa 

representação do modelo. As medidas de ajustes absolutas se enquadram nos 

valores esperados, pois o qui-quadrado dividido pelo grau de liberdade ficou abaixo 

de 3,000, o RMSA inferior a 0,100. As medidas de ajustes incrementais NFI (0,902), 

CFI (0,940) e TLI (0,926), confirmam a validação do modelo final, pois todas são 

superiores a 0,900. 

De acordo com a Figura 13, é possível identificar que o constructo de 

comportamento de inovatividade possui uma explicação de 81% em relação ao 

constructo do processo de adoção de compra, fator que indica que o comportamento 

de inovatividade do consumidor exerce influência sobre a adoção de compra de 

produtos eletroeletrônicos inovadores. O constructo do processo de adoção de 

compra possui uma explicação de 53% em relação ao constructo do processo de 

obsolescência programada e que, por sua vez, o constructo do processo de 

obsolescência programada possui explicação de 45% em relação ao constructo do 

comportamento de inovatividade, pois, de certa forma, uma inovação pode ocasionar 
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uma obsolescência e o consumidor por sua vez sente-se atraído pelo novo, mas na 

maioria dos casos não é a inovação que determina a compra. 

“Eu gosto de produtos recém-lançados”, “Compro produtos inovadores, pois 

as pessoas me veem com referência” e “Eu costumo comprar produtos inovadores, 

que sejam recém-lançados, pois produtos inovadores combinam com minha imagem 

pessoal” são as quest es que melhor representam o constructo do comportamento 

de inovatividade, pois representam os principais aspectos do comportamento do 

consumidor em relação à inovatividade, produtos eletroeletrônicos inovadores 

despertam muita curiosidade e em contrapartida o consumidor acaba adquirindo 

para, em alguns casos, compor a sua identidade pessoal. 

Já em relação ao constructo do processo de adoção de compra, as questões 

que melhor representam o constructo são: “Compro um produto inovador porque 

julgo que produtos inovadores são divertidos” e “Compro um produto eletroeletrônico 

inovador, pois o produto tem tudo a ver comigo”. Nesse contexto, as afirmativas 

evidenciam os atributos do produto, pois o consumidor vai adquirir eletroeletrônicos 

inovadores, quando identificar que o mesmo apresente benefícios pessoais e 

também quando possa influenciar diretamente no seu próprio autoconceito. 

Já as questões que melhor descrevem o constructo do processo de 

obsolescência programada são: “Compro um produto inovador mesmo que eu já 

possua uma versão anterior” e “Costumo trocar o produto assim que um novo 

modelo é lançado no mercado”. Essas  afirmativas definem o conceito do constructo 

e, por sua vez, demonstram que o mesmo possui relevância. Uma vez que produtos 

eletroeletrônicos inovadores são lançados no mercado, os consumidores sentem-se 

atraídos por estes e tendem a verificar a possibilidade de troca de um produto 

antigo, já usado, por um novo. 

4.9. TESTE DE HIPÓTESES 

Após a realização de toda a análise multivariada de dados, será apresentado, 

a seguir, o teste das hipóteses da pesquisa. Esta etapa da pesquisa tem como 

objetivo identificar se as relações previstas para esta pesquisa foram alcançadas. A 
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Tabela 46 apresenta os resultados obtidos do modelo final a partir do software 

AMOS. 

Tabela 46 - Validação das hipóteses. 

Relação 
Coeficiente 

padronizado 
P 

Comportamento de inovatividade → Processo de adoção de compra 0,811 **** 

Processo de adoção de compra → Processo de obsolescência programada 0,532 **** 
Processo de obsolescência programada → Comportamento de inovatividade 0,452 **** 
Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

Segundo a Tabela 46, as relações entre comportamento de inovatividade e 

processo de adoção de compra e a relação entre o processo de adoção de compra e 

processo de obsolescência programada possuem coeficientes acima de 0,50, o qual 

é o esperado, já a relação entre o processo de obsolescência programada e o 

comportamento de inovatividade ficou abaixo da expectativa. Os valores de P para 

todas as relações se demonstra significativo. O Quadro 7 apresenta o resumo e a 

situação de cada hipótese. 

 

Quadro 7 - Confirmação das hipóteses. 

Hipóteses Situação 

H1 
Quanto maior for o comportamento de inovatividade do consumidor, 
maior será a influência em relação à intenção de compra de produtos 
inovadores. 

Confirmada 

H2 
Quanto maior for a intenção de compra de produtos inovadores, maior 
será a influência sobre o processo de obsolescência programada. 

Confirmada 

H3 
Quanto maior for o processo de obsolescência programada, maior será a 
influência em relação ao comportamento de inovatividade do consumidor. 

Não 
confirmada 

Fonte: Pesquisa realizada (2013). 

 

A partir das informações do Quadro 7, será apresentada cada uma das 

hipóteses, para que se possa ter maior entendimento dos resultados encontrados 

na pesquisa. 

 

Hipótese 1 - Quanto maior for o comportamento de inovatividade do 

consumidor, maior será a influência em relação à intenção de compra de produtos 

inovadores. 

 



132 
 

 Conforme observado no Quadro 6, a hipótese 01 foi confirmada, pois, de fato, 

o comportamento de inovatividade do consumidor exerce influência sobre o 

processo de adoção de compra. Isso ocorre em razão de que, a partir do momento 

em que o consumidor identifica um novo produto no mercado, ele sente curiosidade 

em conhecer mais sobre o produto, busca as informações necessárias e, a partir 

disso, pode criar uma necessidade ou um desejo.  A partir do momento em que o 

desejo é criado, se inicia o processo de adoção de compra. 

 O exposto também pode ser confirmado por Engel et al. (1995), que 

descrevem que quando um produto inovador é lançado no mercado, os 

consumidores tomam consciência, conhecem seus atributos e aprendem a seu 

respeito, decidem por efetivar a compra e quando fazê-la.  

 

Hipótese 2 - Quanto maior for a intenção de compra de produtos inovadores, 

maior será a influência sobre o processo de obsolescência programada. 

 

A hipótese 2 também foi confirmada, conforme evidencia o Quadro 6, pois o 

processo de adoção de compra exerce influência sobre o processo de obsolescência 

programada. Isso ocorre em razão de que é a partir do processo de adoção de 

compra que as empresas terão noção da aceitação do produto lançado, podendo, 

assim, planejar o lançamento de novos modelos, com versões melhoradas.  O 

consumidor, por sua vez, também reconhece esse fator, pois sabe que a partir do 

momento da aquisição de um bem de consumo, em poucos meses existirá um novo 

modelo, com design diferenciado e com outros benefícios agregados. A decisão da 

compra do novo produto vai ser baseada nas necessidades do momento e nos 

estímulos sofridos por ele. 

No processo de decisão de compra de um produto inovador, além do 

comportamento de inovatividade, o consumidor é estimulado por diversos fatores 

que fomentam ainda mais esse comportamento, segundo Caro et al. (2010). Entre 

esses, estão os fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos, por estímulos de 

marketing e por outros estímulos relacionados ao ambiente em que o indivíduo está 

inserido. 
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Hipótese 3 - Quanto maior for o processo de obsolescência programada, 

maior será a influência em relação ao comportamento de inovatividade do 

consumidor. 

 

 A hipótese 3, como demonstra o quadro 6, não foi confirmada, pois obteve 

índice inferior a 0,5, (0,452). Nesse caso, pode-se afirmar que, para os indivíduos 

entrevistados, o processo de obsolescência programada não exerce influência sobre 

o comportamento de inovatividade do consumidor. O índice ficou muito próximo do 

mínimo esperado, sendo que, ainda, como visto na regressão linear múltipla, ao 

excluir as cargas com fatores insuficientes, a análise demonstrou que  o constructo 

do processo de obsolescência programada explica 68% do comportamento de 

inovatividade do consumidor. 

 O consumidor é ciente de que as empresas procuram desenvolver novos 

produtos, com novas dimensões e capacidades para lançar ao mercado, mas 

entendem que faz parte da evolução tecnológica e que tudo, de certa forma, é 

pensado para facilitar a vida do ser humano. Nesse contexto, a partir dessa 

perspectiva, em alguns casos, o consumidor prefere esperar por um modelo mais 

avançado, desistindo da compra, mas tudo depende da real necessidade de 

consumo. Esse fator corrobora com os estudos de Lee e Leej (1998) e de Cooper 

(2004), que descrevem que a expectativa dos consumidores quanto à 

disponibilidade de um produto de maior qualidade no período subsequente pode 

desencorajar a compra do produto antigo no primeiro período. 

Ainda segundo Utaka (2000), com essa percepção, uma inovação tecnológica 

leva a uma redistribuição dos consumidores e com essa variação as empresas 

podem trabalhar a estratégia da obsolescência programada em dois períodos, pois a 

decisão sobre a introdução de novos produtos pode ser realizada em um segundo 

momento.  

Portanto, o processo de obsolescência programada não influencia 

diretamente o comportamento de inovatividade do consumidor, pois, segundo 

Cooper (2004), a obsolescência programada pode ser caracterizada como 

obsolescência tecnológica ou obsolescência psicológica. A obsolescência 

tecnológica surge quando as pessoas são atraídas pelos modelos mais novos 

adicionados ou alterados como resultado de avanços tecnológicos. Já a 
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obsolescência psicológica ocorre quando as pessoas não são mais atraídas por um 

produto e acabam consumindo um modelo mais avançado, decorrente ao status 

social e variação do seu autoconceito.   

4.10. IMPLICAÇÕES TEÓRICAS 

Como contribuição, cabe destacar os resultados encontrados em relação às 

atitudes dos consumidores pesquisados, pois, de fato, foi comprovada a existência 

do comportamento de inovatividade, que faz com que o consumidor tenha maior 

curiosidade pela inovação e de certa forma queira adquirir o novo, mas, no ato da 

compra, leva em consideração outros aspectos, principalmente a funcionalidade e os 

benefícios que esse produto irá proporcionar ao longo de sua utilização o que 

corrobora o estudo de Caro et al. (2010), pois descreve que o consumidor pode ser  

estimulado por diversos fatores que fomentam o comportamento de inovatividade do 

consumidor. 

Para essa compreensão, os dados qualitativos dos grupos focais 

proporcionaram profundidade nas análises, caracterizando ainda mais esse 

comportamento e, de certa forma, orientando na busca de informações mais 

precisas, pois, a partir da pesquisa, foi possível afirmar que o comportamento de 

inovatividade existe, no entanto, o fato de ele existir não é por si só, suficiente para 

que o consumidor adquira os produtos eletroeletrônicos inovadores. Goldsmith 

(1996), bem como Rogers (1995), definem em seus estudos que o comportamento 

de inovatividade ocorre a partir do momento em que os consumidores começam a 

adotar os produtos recém-lançados no mercado, com base nas experiências 

vivenciadas em canais de comunicação e também no convívio com outros 

indivíduos. Já no estudo de Wang et al. (2008) uma inovação ou um comportamento 

inovativo podem direcionar para uma compra efetiva, desde que o produto ofereça 

determinado benefício ao consumidor. 

A pesquisa demonstrou que é preciso conhecer todas as atividades 

diretamente envolvidas na comercialização de determinados produtos, uma vez que 

existe um processo decisório em relação à efetivação da compra. Caro (2010) 

descreve que é necessário compreender cada etapa e também os fatores 
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individuais, relacionados ao processo de adoção de novos produtos inovadores, pois 

o consumidor é influenciado de diversas maneiras e precisam de muito mais 

estímulos para executa-la.  

A pesquisa também demonstrou que o processo de obsolescência 

programada não exerce influência direta sobre o comportamento de inovatividade do 

consumidor, mas de certa forma incentiva. Segundo Bulow (1986) e Utaka (2000), 

obsolescência programada é a produção de bens de consumo com curta vida útil, 

fazendo com que os consumidores substituam seus produtos antigos por produtos 

inovadores, sem identificar o processo, por isso acabam sendo influenciados por ele. 

Em um contexto geral os resultados do estudo afirmam que o comportamento 

de inovatividade exerce influência sobre o processo de adoção de compra, pois, a 

partir do momento em que uma inovação é percebida pelo consumidor, ele busca as 

informações necessárias, às vezes apenas pelo fato de ter a informação, ação que, 

por sua vez, pode criar um desejo ou uma necessidade de compra o que também foi 

confirmado no estudo de Blake et al. (2007) que identificou que o efeito da inovação  

percebida pelos consumidores nas compras online foi bastante significativo, pois tal 

inovação acaba influenciado diretamente no processo de adoção de compra. 

Outro resultado importante é que o processo de adoção de compra exerce 

influência sobre o processo de obsolescência programada, pois o consumidor 

compra um produto eletroeletrônico já pensando no tempo de uso e num possível 

prazo para troca. Kazakeviciute e Banyte (2012) descrevem que a compreensão do 

processo de compra tornou-se crucial na vida das organizações e também dos 

consumidores, devido às mudanças constantes do ambiente de consumo, 

influenciadas pela internet e pela inovação tecnológica, ocasionando no processo de 

obsolescência programada. 

E, por fim, o processo de obsolescência programada exerce influência indireta 

sobre o comportamento de inovatividade do consumidor, simplesmente pelo fato da 

inovação estar relacionada diretamente aos produtos eletroeletrônicos, pois o 

consumidor efetiva a compra e possui a certeza que, dentro de um breve período de 

tempo, existirá um novo modelo com uma tecnologia ainda mais inovadora. Fato que 

vem ao encontro do estudo de Wang et al. (2008), que descreve que o lançamento 

de produtos inovadores ocasionam incertezas para o consumidor, tornando o 

processo de consumo instável, o que, de certa forma, torna mais difícil a 

compreensão desse processo para as organizações. 
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Portanto, a maior contribuição teórica deste trabalho se deu pela integração 

de três constructos relacionados ao comportamento do consumidor, dando ênfase a 

uma percepção do consumidor que ainda é muito pouco explorada. Foram 

realizadas inúmeras investigações com o objetivo de encontrar artigos científicos, 

dissertações e teses, com âmbito nacional e internacional para construir um estudo 

mais completo e não foi encontrada nenhuma pesquisa com essa abordagem, 

possibilitando a discussão da relação entre os constructos pesquisados. Dessa 

forma, o trabalho deu início a essas relações, contribuindo para o preenchimento 

das lacunas encontradas no comportamento do consumidor e possibilitando aos 

profissionais e pesquisadores da área de marketing um olhar ainda mais 

aprofundado em relação à ciência que compreende o processo de adoção de 

compra e suas implicações com relação ao comportamento humano. 

4.11. IMPLICAÇÕES GERENCIAIS 

Como contribuição gerencial, cabe destacar que os resultados alcançados 

nesta pesquisa, contribuem para o desenvolvimento de novas estratégias de 

marketing, possibilitando maior desenvolvimento de ações, visando níveis de 

rentabilidade mais elevados em relação às vendas deste tipo de produto no 

ambiente eletrônico e também aproximando ainda mais os consumidores das 

principais marcas do varejo. Em relação ao comportamento de inovatividade do 

consumidor, foram encontradas as seguintes características:  

 Curiosidade pelo novo: todo produto recém-lançado no mercado, acaba 

despertando a curiosidade do consumidor, por mais que não haja uma adoção 

propriamente dita, existe uma alta necessidade de informação, pois produtos 

inovadores primeiramente despertam a curiosidade, para após gerar um 

desejo ou uma necessidade. 

 Design inovador: o design do produto também se demostrou um fator 

relevante no ato da adoção de compra, pois designs diferenciados tendem a 

serem mais bem quistos pelos consumidores e também pode ser o fator de 

desempate na decisão da compra. Consumidores com maior comportamento 
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de inovatividade tendem a buscar formas diferenciadas para compor seu 

próprio autoconceito. 

 Compra por benefício: segundo os participantes da pesquisa, as compras na 

maioria dos casos são realizadas quando o produto inovador oferece 

determinado benefício, neste contexto, pode ser afirmado que apenas uma 

versão inovadora do produto não é o suficiente para estes consumidores, o 

novo produto deve apresentar características, benefícios e vantagens a mais, 

do que o modelo anterior. Todo o processo de comunicação deste novo 

produto no ambiente eletrônico deve ter como base o que o mesmo irá 

proporcionar durante a sua utilização. 

 Sistema social: os consumidores com maior comportamento inovativo, não 

possuem influência social em relação à adoção de novos produtos, mas 

tendem a adquirir produtos inovadores com foco na formulação de seu 

autoconceito e sua imagem pessoal. Estes consumidores tendem a influenciar 

mais do que serem influenciados.  

De modo geral, sempre que um novo produto eletroeletrônico for lançado no 

mercado, várias situações devem ser levadas em consideração para a formulação 

de uma boa estratégia de comunicação, para que este novo produto tenha maior 

visibilidade pelo consumidor. Informações mais precisas sobre os atributos do 

produto, utilização e conceito são imprescindíveis para auxiliar na criação de uma 

necessidade ou desejo para o consumidor. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo está dividido em três partes, nas quais são apresentadas as 

principais conclusões do estudo, em seguida são apresentadas as limitações de 

pesquisa e por fim as sugestões de temas para novas pesquisas. 

5.1. CONCLUSÕES 

O presente estudo teve como principal objetivo analisar a influência do 

comportamento de inovatividade do consumidor em relação ao processo de 

obsolescência programada.  Dentre os objetivos específicos, definiu-se: identificar o 

comportamento de inovatividade do consumidor de produtos eletrônicos, bem como 

os principais hábitos relacionados com a adoção de compra; apontar os cenários de 

obsolescência programada de eletroeletrônicos comercializados pela internet; 

descrever a percepção do consumidor sobre o processo de obsolescência 

programada; comparar as características da inovatividade do consumidor e hábitos 

de consumo com a percepção do processo de obsolescência programada. Para 

cumprir os objetivos estabelecidos, foram realizadas duas estratégias de pesquisa: 

uma qualitativa e outra quantitativa.  

A abordagem qualitativa foi aplicada a dois grupos de estudantes 

pertencentes a Universidade de Passo Fundo, da cidade de Passo Fundo, no estado 

do Rio Grande do Sul, totalizando 27 estudantes, 14 no primeiro grupo e 13 no 

segundo. Os estudantes participantes haviam efetivado no mínimo uma compra pela 

internet nos últimos seis meses e possuíam características relacionadas ao 

comportamento de inovatividade do consumidor. Posteriormente à aplicação do 
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grupo focal, todas as informações foram agrupadas e, a partir das escalas utilizadas 

na pesquisa, foi elaborado o instrumento de coleta de dados para a fase quantitativa. 

  Antes da aplicação, o instrumento foi pré-testado em duas circunstâncias, a 

primeira para evitar problemas de compreensão gramatical e a segunda para testar 

a confiabilidade do modelo, que, por sua vez, foi validado por meio do teste do Alfa 

de Cronbach, apresentando índices acima do esperado.  

A etapa quantitativa foi realizada por meio de um recrutamento on line, com 

um site desenvolvido exclusivamente para a aplicação desta pesquisa, da qual  

participaram 448 respondentes pertencentes aos estados do Rio Grande do Sul e 

Santa Catarina. 

A amostra dos participantes da pesquisa survey possuía idade entre 18 e 50 

anos, com maior predominância na faixa etária de 18 a 25 anos, sendo que a 

maioria dos pesquisados encontra-se cursando o ensino superior 75%, 63,62% da 

amostra é pertencente ao sexo feminino. No que diz respeito à última compra 

realizada pela internet, foi identificado que 42,63% dos entrevistados realizaram tal 

ação nos últimos seis meses, 26,34% realizaram no último mês e 31,30% realizaram 

a última compra no decorrer do período de dois a cinco meses. 

A frequência com que são realizadas as compras pela internet de produtos 

eletroeletrônicos constitui ponto fundamental para este estudo, ficando evidente que 

a maior parte dos entrevistados (46,43%) costuma comprar produtos 

eletroeletrônicos semestralmente.  

O valor gasto em cada compra teve maior relevância na variável de até R$ 

500,00 (60,94%), pois, segundo informações obtidas na etapa exploratória da 

pesquisa, os consumidores ainda sentem-se inseguros com determinadas compras 

e procuram ter certeza da qualidade do produto antes de efetivar a compra. Um total 

de 25,00% dos consumidores entrevistados desembolsou, na última compra, valores 

entre R$ 500,00 e R$ 1.000,00, e apenas 10,27% adquiriram produtos 

eletroeletrônicos com valor acima de R$ 1.000,00. 

 A renda da maior parte dos respondentes é de até R$ 2.000,00, sendo que 

38,62% da amostra possuem renda própria compreendida na faixa de R$ 1.000,00 a 

R$ 2.000,00, seguida por 31,03% com renda inferior a R$ 1.000,00, totalizando 

69,65% com essa característica. Apenas 30,33% possuem renda superior a R$ 

2.000,00. 
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Diante dos formulários respondidos e da caracterização da amostra da 

pesquisa, foram aplicadas as duas técnicas estatísticas: descritiva, por meio das 

médias, desvio padrão, teste t, correlações de Pearson e Spearman; multivariada, 

com a aplicação da análise fatorial exploratória, análise cluster, regressão linear 

múltipla e análise fatorial confirmatória. Todos os resultados, em síntese, sugerem  

que o constructo de inovatividade adaptado para esta pesquisa, conforme foi 

demonstrado no capítulo anterior, possui considerações relevantes para a 

compreensão do comportamento do consumidor em relação aos produtos 

eletroeletrônicos comercializados pela internet.  

Em relação à dimensão da inovatividade, observa-se que a amostra desta 

pesquisa não costuma adquirir produtos inovadores antes que outra pessoa do seu 

círculo de amigos o faça e apenas a oferta de produtos inovadores não é suficiente 

para fazer com que esse consumidor sinta-se atraído pela compra. Nesse caso, para 

a efetivação da compra, o consumidor ainda precisa de outros estímulos.  No geral, 

os entrevistados gostam de produtos recém-lançados, mas gostar não implica 

comprar, existindo ainda uma grade distância entre esses dois aspectos. Com 

relação à dimensão do autoconceito, ficou claro que os consumidores entrevistados 

adquirem produtos pelos benefícios que estes trazem e que a decisão para essa 

compra pouco está relacionada à sua imagem pessoal. Ainda, na maioria dos casos, 

as compras não são realizadas por impulso. 

O constructo do processo de adoção de compra demonstrou particularidades 

em cada dimensão analisada, com relação à relevância da compra, a pesquisa 

demonstrou que a amostra pesquisada não compra um produto inovador por ser 

essencial ou divertido, mas sim por possuir algum tipo de benefício. A dimensão do 

valor simbólico apresenta traços negativos em relação aos objetivos da pesquisa, 

pois a compra do produto inovador não serve para compor seus traços de 

personalidade, mas sim ocorre quando o produto traz novos benefícios. A dimensão 

importância de risco caracteriza que os consumidores se importam com as 

consequências da adoção de compra e que a percepção do risco está envolvida em 

todo o processo. Diante disso, ao efetivar uma compra, o consumidor tem a certeza 

do que está fazendo e assume todos os riscos do ato de compra. 

O constructo do processo de obsolescência programada obteve todas as 

variáveis com índices inferiores a três pontos, o que justifica que os consumidores 

possuem algumas restrições à compra e à recompra de novos produtos 



141 
 

eletroeletrônicos, caracterizando que nem sempre a inovação está associada ao 

consumo. Outros fatores como a utilização e benefícios incorporados aos produtos 

são mais relevantes na escolha do novo. A dimensão canais de comunicação 

apresenta resultados significativos, na maioria dos casos, os consumidores 

entrevistados não são influenciados pelos canais de comunicação, mas utilizam a 

internet  como um canal mais rápido de acesso à informação. A dimensão “tempo” 

corresponde à frequência com que são realizadas as compras pela internet e 

apresentam índices inferiores a três pontos em todas as variáveis. Cabe ressaltar 

que os pesquisados são atraídos pela inovação e, por mais que os índices sejam 

baixos, esses consumidores tendem a não se sentirem ultrapassados. Com relação 

à dimensão “sistema social”, foi identificado que a amostra estudada sofre pouca 

influência dos fatores sociais e que as compras não são realizadas para possuir um 

diferencial em relação às outras pessoas.  

Os resultados extraídos a partir da aplicação da regressão linear múltipla 

permitem afirmar que o constructo do comportamento de inovatividade do 

consumidor possui poder explicativo (R²) de 59,8% em relação ao constructo do 

processo de adoção de compra, que o constructo do processo de adoção de compra 

possui poder explicativo (R²) de 68,6% em relação ao constructo processo de 

obsolescência programada e que, por sua vez, o constructo do processo de 

obsolescência programada possui poder explicativo (R²) de 68,3% em relação ao 

comportamento de inovatividade do consumidor nesse contexto, confirmando as 

hipóteses da pesquisa e corroborando com a produção do conhecimento do 

comportamento do consumidor. 

 A partir das análises realizadas e também da transcrição dos grupos focais, 

pode-se concluir que os resultados encontrados por esta pesquisa confirmam os 

conteúdos apresentados na revisão teórica do estudo. Neste contexto, o 

comportamento de inovatividade do consumidor possui impacto positivo em relação 

ao processo de adoção de compra, bem como o processo de adoção de compra 

possui impacto positivo em relação ao processo de obsolescência programada, pois 

os consumidores que possuem maior comportamento de inovatividade apresentam 

características semelhantes em relação ao ato da compra de produtos 

eletroeletrônicos inovadores e também na recompra de determinados produtos. Já o 

processo de obsolescência programada não possui impacto positivo em relação ao 

comportamento de inovatividade do consumidor, mas exerce influencia indireta, pois 
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permite ao consumidor novas escolhas e em alguns casos pode vir a criar um desejo 

ou uma necessidade de compra. 

Espera-se, nesse sentido, que, com este trabalho, se amplie a compreensão 

da existência desse comportamento, uma vez que, a partir do momento em que as 

empresas lançam novos produtos no mercado, acabam forçando o processo de 

obsolescência programada e, conseguintemente,  estão contribuindo para que, cada 

vez mais, os consumidores possuam comportamento inovativo, transformando assim 

em um novo padrão de consumo, com características distintas e preocupações 

semelhantes. Diante desse olhar crítico, novas atitudes poderão ser tomadas com 

relação ao lançamento de novos produtos nos canais de comunicação aliando a 

inovação com os benefícios que o mesmo poderá trazer para a vida do indivíduo. 

5.2. LIMITAÇÕES 

Para a construção deste trabalho, foram encontradas algumas limitações, 

principalmente em relação à bibliografia, tanto do comportamento de inovatividade 

do consumidor, quanto do processo de obsolescência programada, pois, embora 

sejam encontrados periódicos científicos na área, esses apresentam foco distinto, 

assim, toda a fundamentação teórica teve que ser abordada separadamente, para, 

após isso, receber as relações entre os constructos.  

Outra limitação encontrada por este trabalho se deu em relação à coleta de 

dados quantitativa, pois, apesar de ter sido elaborado um site próprio para a 

aplicação do formulário, facilitando o acesso dos consumidores por meio das redes 

sociais, não se alcançou o resultado esperado, fato que ocorreu devido ao formulário 

ser muito extenso, demandando tempo de preenchimento. Para auxiliar na coleta de 

dados, foi criada uma promoção, tendo sido sorteado o valor de R$ 200,00 para um 

participante da pesquisa, após o término do período, para se atingir a amostra 

pretendida. 
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5.3. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Como sugestão para futuras pesquisas, indica-se a reaplicação dos 

constructos do comportamento de inovatividade e os demais aqui estudados em 

outras áreas de consumo, enfatizando outros produtos inovadores, possibilitando 

maior compreensão do comportamento do consumidor em relação ao processo de 

obsolescência programada. 

 Já com relação à análise dos dados, com o objetivo de aprofundar ainda mais 

os resultados, cada dimensão analisada deverá conter no mínimo cinco variáveis, 

possibilitando, assim, uma maior confiabilidade dos dados e a aplicação das 

equações estruturais, para uma melhor adequação do modelo, pois, segundo Hair 

Jr. et al. (2005), para a validação do modelo estrutural, cada dimensão deverá conter 

no mínimo três variáveis validadas.  

Esta pesquisa foi aplicada nos estados do Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina, porém, torna-se relevante a compreensão de que esse comportamento 

também é característico de outros estados, possibilitando um confronto de 

informações, para que se tenha maior exatidão de conceitos e comportamentos, pois 

as atitudes de consumo podem ser diferentes entre outras localidades do país.  

Portanto, sugere-se a aplicação desta pesquisa como o objetivo de 

compreender o comportamento de consumo dos consumidores de outros produtos 

inovadores, focando em públicos com diferentes hábitos e costumes, possibilitando, 

assim, maior compreensão do tema, maior abrangência de resultados e, por fim, 

fortalecendo a  compreensão do comportamento de inovatividade do consumidor. 
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Apêndice 01 – FORMULÁRIO DE PESQUISA SURVEY. 
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Apêndice 02 – GRUPOS FOCAIS 

 

Aqui são apresentados os principais indicadores levantados juntos aos grupos 

focais realizados na etapa qualitativa desta pesquisa. Para melhor compreensão de 

cada item, optou-se pelo agrupamento das informações coletadas em ambas as 

reuniões realizadas no mês de julho e agosto de 2013, com indivíduos entre 18 e 35 

anos, de ambos os sexos, e alunos de diferentes cursos de graduação. No primeiro 

grupo, participaram oito indivíduos do gênero feminino e seis do masculino, com 

duração de 100 minutos. Na segunda aplicação, participaram seis pessoas do 

gênero feminino e sete do gênero masculino, com duração de 95 minutos, 

totalizando 27 participantes. 

 A seguir serão apresentados todos os itens do roteiro semiestruturado com as 

respostas tabuladas integrando ambos os grupos focais. 

 

1. Em geral, estou entre a primeira pessoa no meu círculo de amigos a 

comprar um produto inovador. 

 

Dos 27 participantes apenas 05 consideram comprar um produto inovador 

mais cedo do que seu circulo de amizade. Ao questioná-los sobre este 

comportamento foi identificado que isso ocorre em alguns casos por possuírem 

maior poder aquisitivo, pois se trata de produtos com alto valor agregado. 

[...] todo mês existe uma compra pela internet na minha 
fatura de cartão de crédito (participante 03). 
 
[...] estou sempre ligado nas novidades e me sinto bem 
com produtos diferenciados (participante 08). 
 
[...] não fico pensando se os meus amigos tem ou não o 
produto, se acho que combina comigo vou lá e compro 
(participante 17). 
 
[...] gosto de estar sempre atualizado, geralmente quando 
algum familiar precisa comprar um eletroeletrônico novo 
sempre vem pedir a minha opinião (participante 22). 
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[...] gosto muito de novidades e não me importo com o 
valor do produto, se combinar comigo vou lá e compro 
sem pensar duas vezes (participante 25). 
 
 

2. Se eu ouvi dizer que um novo produto está disponível na loja, eu me 

interesso o suficiente para comprá-lo.  

Apenas a oferta de um novo produto em uma loja não é o suficiente para 

fazer com que os participantes efetivem a compra, nenhum dos 27 compra um 

produto só por ouvir falar sobre ele. 

[...] Não compro só pela disponibilidade do produto, tenho 
que estar precisando. (participante 02). 
 
[...] Vou comprar apenas por necessidade (participante 
05). 
 
[...] olha esse meu celular velho, vou comprar um novo só 
quando este não funcionar mais. Por enquanto ainda 
serve para o que eu preciso (participante 11). 
 
 

3. Eu gosto de produtos recém-lançados.  

60% dos participantes gostam de produtos recém-lançados, mas segundo 

eles isso não caracteriza uma compra, já o restante se demostrou indiferente com a 

questão e 05%, consideram-se completamente desligados das novidades. 

[...] gosto de produtos recém-lançados, na maioria das 
vezes quando algum me agrada, primeiro vou procurar 
saber um pouco mais sobre o custo benefício (participante 
09). 
 
[...] gosto de estar na moda e acho que produtos recém-
lançados fazem parte disso, mas compro só quando tenho 
dinheiro ou ganho de um familiar. (participante 16). 
 
[...] quem não gosta de produtos recém-lançados, o 
problema é poder comprar, as vezes espero um pouco 
para poder comprar mais barato (participante 23). 
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4. Comparado com os meus amigos, eu tenho poucos produtos 

inovadores.  

12 participantes consideram-se em comparação aos seus amigos, possuírem 

poucos produtos inovadores, 13 acham que estão dentro do padrão e 02 se 

consideram atrasados. 

[...] quase nunca compro um produto recém-lançado, só 
se realmente estiver precisando (participante 01). 
 
 

5. Se um amigo tem um produto recém-lançado, eu peço para ver.  

A grande maioria possui curiosidade em relação ao novo, 22 participantes 

afirmaram que pediriam para ver sim. 

[...] Já aconteceu de um amigo comprar um produto e eu 
ver, achar interessante e querer comprar também 
(participante 08). 
 
[...] não é que eu não possa comprar que eu vou ficar 
desatualizado (participante 10). 
 
[...] tenho uma amiga que compra tudo o que está na 
moda e eu sempre peço para ver (participante 16). 
 
[...] eu não peço para ver, vou pesquisar na internet. 
(participante 18). 
 
 

6. Em geral, eu sou o último no meu círculo de amigos a saber sobre os 

produtos inovadores.  

De todos os participantes, apenas 04 se consideram os últimos do seu ciclo 

de amigos, a saber, sobre os produtos inovadores. 

[...] só compro quando tenho a certeza de que é bom 
mesmo (participante 01). 
 
[...] acho que tenho coisas mais importantes para me 
preocupar (participante 05). 
 
[...] sou desligado mesmo (participante 11). 
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7. Eu costumo comprar produtos inovadores, que sejam recém-lançados. 

17 dos participantes costumam comprar produtos inovadores, que sejam 

recém-lançados, pois acreditam que por ser um produto novo ele pode possuir 

vantagens que um modelo anterior não tenha. 

[...] não é que é recém-lançado que eu vou comprar, 
precisa ter alguma utilidade para isso (participante 05). 
 
[...] já que vou ter que comprar, quero sempre o que for 
melhor... (participante 13). 
 
[...] nem sempre compro o que é mais novo, sempre 
avalio a real necessidade, se achar que vale a dai sim 
compro (participante 11). 
 
 

8. Eu gosto de comprar um produto inovador mesmo que eu não tenha 

ouvido falar ainda. 

Todos os participantes afirmam que não comprariam um produto inovador 

sem ter visto falar sobre ele, principalmente pela internet. 

[...] só compro quando tenho a certeza de que vale a 
pena, não costumo ficar comprando tudo que vejo por ai 
(participante 09). 
 
 

9. Eu não gosto de comprar produtos inovadores lançados por novas 

empresas. 

 

No geral os participantes não gostão de comprar produtos lançados por novas 

empresas, 05 afirmaram: 

 

[...] antes de comprar um produto de um empresa que não 
conheço, principalmente pela internet, procuro saber mais 
informações sobre ela e ver se é seguro (participante 14). 
 
[...] fico com medo de me arriscar (participante 17). 
 
[...] nestes casos prefiro comprar de outro fornecedor 
(participante 22). 
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[...] eu não efetivo a compra, prefiro não correr o risco 
(participante 25). 
 
[...] e se eu comprar o produto e não receber, quem vai se 
ferrar sou eu (participante 27). 
 
 

10. Eu não sei os nomes dos produtos inovadores antes que outras pessoas 

saibam. 

08 participantes concordam que demoram mais para saber sobre os produtos 

eletroeletrônicos inovadores do que os outros participantes. 19 participantes 

procuram se manter atualizados, principalmente através da internet e redes sociais. 

[...] não costumo ficar decorando tudo que vejo, mas se 
acho interessante acabo compartilhando com meus 
amigos (participante 08). 
 
[...] às vezes fico surpreendido com o avanço tecnológico, 
mas certos produtos me geram várias dúvidas 
(participante 15). 
 
 

11. Eu não gosto de comprar produtos inovadores que possuam um design 

original. 

16 participantes consideram que o design é importante, pois chama a atenção 

e cria um diferencial em relação aos outros. 

[...] eu gosto de comprar coisas diferentes (participante 
13). 
 
[...] produtos com design diferenciado chamam mais a 
atenção e são muito legais, eu gosto (participante 20). 
 
[...] se o design for legal eu já quero pra mim (participante 
25). 
 
 

12. O produto é essencial. 

Em ambos os grupos focais os participantes afirmam que só comprariam um 

produto inovador pela necessidade da utilização do mesmo, por possuir algum 

benefício. 
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[...] só vou comprar um produto se realmente tiver uma 
utilidade para mim (participante 05). 
 
[...] não saio comprando tudo por ai, só se realmente 
precisar (participante 07). 
 
[...] se tiver precisando e for inovador, melhor ainda 
(participante 13). 
 
 

13. É benéfico.  

22 participantes consideram que nem todos os produtos inovadores são 

benéficos, 15 afirmam que a utilidade vem em primeiro lugar. 

[...] se eu compro um produto inovador, é porque ele vai 
ter algum benefício, não compro só por comprar 
(participante 13). 
 
 

14. É desnecessário. 

12 participantes consideram que produtos inovadores são importantes, mas 

vários produtos que são lançados no mercado as vezes são desnecessários. 

15. Eu não acho o produto prazeroso. 

18 participantes acham o ato de comprar prazeroso, independente se for por 

uma loja física ou pela internet.  

[...] comprar sempre é bom (participante 05). 
 
[...] é ruim quando compro pela internet e o produto 
demora para chegar em casa, dai me sinto muito ansiosa 
(participante 13). 
 
[...] é muito bom chegar em casa com as novas compras 
(participante 18). 
 

16. Não é emocionante. 

Todos os participantes demonstraram-se indiferentes em relação a este item. 
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17. É divertido. 

05 participantes apenas consideram um produto eletroeletrônico inovador 

divertido e ao questioná-los sobre o que torna ele divertido eles escreveram as 

seguintes situações. 

[...] se proporcionar algum benefício extra, pode ser 
divertido (participante 05). 
 
[...] se o novo for utilizado para agilizar uma tarefa, 
poderei utilizar meu tempo para outras coisas mais 
interessantes (participante 10). 
 
[...] se for utilizado para entretenimento pode ser divertido 
(participante 13). 
 
[...] apenas comprar não é divertido, tem que possuir 
alguma finalidade (participante 19). 
 
[...] se for inovador, com design legal, pode ser divertido... 
(participante 22). 
 
 

18. Tem tudo a ver comigo. 

Apenas 01 participante considera que produtos inovadores tem tudo a ver 

com ele, pois relata que se sente atraído pelo novo e gosta de ser ousado no que 

faz. 

19. Serve para os outros me julgarem. 

Os participantes no geral, não adquirem produtos pensando em como que as 

outras pessoas vão pensar sobre eles e também caracterizam que esse fator não 

influencia na hora da compra. 

[...] Não me importo com que os outros vão pensar, 
apenas vou lá e compro (participante 05). 
 
[...] se gosto vou lá e compro, não estou nem ai para que 
os outros pensam (participante 11). 
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20. Não passa uma imagem de mim para os outros. 

 

22 participantes consideram que os produtos eletroeletrônicos inovadores 

adquiridos não passam uma imagem deles para as outras pessoas, pois acabam 

comprando por uma necessidade. Já outros 05 consideram que determinados 

produtos podem compor sua imagem pessoal, como celulares, computadores e 

tabletes. 

 

21. É irritante fazer uma compra inadequada. 

Todos concordam que é irritante fazer uma compra inadequada. 

[...] Fico com receio de pagar muito por um produto na 
internet, pois fico inseguro com relação ao pagamento, 
tenho medo de informar meus dados bancários ou os 
dados do meu cartão de crédito. Muitas vezes prefiro 
pagar com boleto bancário (participante 07). 
 
[...] uma compra inadequada pode ser um transtorno, já 
comprei coisas que estão até hoje guardadas no meu 
guarda-roupa (participante 16). 
 
[...] penso mil vezes antes de comprar qualquer coisa, às 
vezes fico até inseguro (participante 21). 
 

 

22. Uma escolha ruim não seria um transtorno.  

Todos concordam que uma escolha ruim é um transtorno e procuram evitar 

ao máximo. 

[...] sempre é um transtorno, pois pode ser dinheiro jogado 
fora (participante 06). 
 
 

23. Tenho pouco a perder por escolher mal. 

Todos demonstram que possuem alta preocupação em escolher mal, pois 

procuram perder o mínimo possível.  

[...] costumo arriscar em uma compra pela internet quando 
o valor do produto não é muito elevado, pois se der 
errado, sei que vou perder muito pouco (participante 14). 
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24. Ao comprá-lo estou certo de minha escolha.  

Todos afirmam que só efetivam uma compra quando estão certos de sua 

escolha. Quando existe alguma dúvida, costumam pedir auxilia a outras pessoas. 

 
[...] Costumo pagar mais caro por produtos que tenho a 
certeza que possuem qualidade, quando não conheço a 
empresa, no primeiro momento acabo comprando 
produtos mais baratos, para saber se vai chegar direito, 
sem defeitos e na próxima compra, acabo comprando 
produtos mais caros (participante 12).  
 
[...] compre apenas quando tenho certeza da minha 
escolha (participante 18). 
 
[...] só compro pela internet quando é confiável 
(participante 23). 
 

 
25. Eu nunca sei se estou fazendo a compra certa. 

25 participantes só compram quando possuem total certeza, já 02 afirmam 

que já compraram por impulso.  

26. Eu me sinto um pouco perdido ao escolher isto. 

Ao se tratar de produtos eletroeletrônicos inovadores 09 pessoas se sentem 

perdidas ao escolher determinados produtos e afirmam que solicitam a ajudas de 

terceiros para escolher entre um produto e outro. 

[...] não entendo muito sobre eletroeletrônicos, sempre 
peço ajuda para outra pessoa (participante 18). 
 

  

27. Compro um produto quando percebo que é inovador.  

O fato de o produto ser inovador, não é o suficiente para que os participantes 

efetivem uma compra. 18 afirmam que só compram quando o produto apresenta 

determinado benefício, já os demais se demonstraram indiferentes. 

[...] não compro só porque é novo (participante 05). 
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[...] só compro se tiver alguma utilidade nova ou se o meu 
produto antigo não estiver mais suprindo as minhas 
necessidades (participante 13). 
 
 

28. Compro um produto inovador mesmo que eu já possua uma versão 

anterior. 

10 participantes afirmam que compram um produto inovador mesmo tendo 

uma versão antiga, 17 descrevem que só vão comprar um novo quando não der 

mais para utilizar a versão antiga. 

29. Costumo possuir sempre o que é mais moderno. 

Todos os participantes não se sentiram muito a vontade com esta afirmação, 

12 participantes afirmam que gostam da inovação, mas também descrevem que 

primeiro costumam conhecer mais sobre o produto. 

[...] é bom ter o novo (participante 07). 
 
[...] é bom ter o novo, mas precisa ter dinheiro para isto 
(participante 09). 
 
[...] Gosto do que é moderno, mas só compro se estiver 
realmente precisando (participante 18). 
 
[...] Se eu pudesse eu comprava (participante 24). 
 
 

30. Compro um produto inovador por estar em alta na mídia. 

Todos os participantes relatam que não são influenciados pela mídia e não 

utilizam produtos por pessoas famosas estarem utilizando. 06 participantes afirmam 

que a mídia pode instigar a curiosidade sobre o novo produto, mas não é um fator 

decisório na hora da compra. 

[...] às vezes fico curioso quando vejo um produto recém-
lançado e vou dar uma olhada na internet para conhecer 
um pouco mais sobre ele (participante 15). 
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31. Costumo comprar uma inovação por estar disponível na internet. 

15 participantes afirmam que a internet auxilia na divulgação de produtos 

eletroeletrônicos inovadores, 12 descrevem que utilizam a internet para pesquisar e 

se informar em relação às atualidades e inovações do mercado. 

32. Gosto de ser comparado com outras pessoas que utilizam a inovação. 

No geral os participantes da pesquisa não adquirem produtos com a intenção 

de serem comparados com outras pessoas que utilizam estes determinados 

produtos e não gostão da comparação. 

[...] quando compro um produto inovador, compro por 
achar interessante e não para parecer com alguém 
(participante 12). 
 
[...] prefiro ter meu próprio estilo, não gosto de ser 
comparada com outras pessoas (participante 13). 
 
 

33. Costumo trocar o produto assim que um novo modelo é lançado no 

mercado. 

Todos os participantes afirmam que só efetivam uma troca de um produto 

eletroeletrônico usado por um novo, quando necessário ou para suprir uma 

necessidade. 

34. Não gosto de me sentir ultrapassado, quero sempre o novo. 

Nenhum dos participantes descreve gostar de se sentir ultrapassado, 

segundo eles, querer sempre o novo é fácil, o problema e poder comprar. 

[...] gostaria de sempre possuir o que é mais novo, mas 
no momento tenho outras prioridades (participante 16). 
 
[...] querer até eu queria, mas dai, eu teria procurar um 
emprego novo (participante 21). 
 
[...] para não me sentir ultrapassado estou sempre me 
informando, posso não ter o que é mais novo, mas tenho 
conhecimento para que serve (participante 25). 
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35. Costumo trocar meus produtos inovadores de ano em ano.  

 

Todos afirmam trocar seus produtos apenas quando necessário. 

 

36. Compro um produto inovador, pois gosto de ser a primeira pessoa a 

possuir. 

05 participantes em alguns casos gostão de ser a primeira pessoa a possuir 

um produto inovador, pois segundo eles se sentem diferentes em relação aos 

demais, os outros 22 não fazem essa relação de compra e foram indiferentes em 

relação a esta afirmação. 

[...] eu gosto de ser diferente, ter um estilo próprio 
(participante 13). 
 
 

37. Compro um produto inovador porque meus amigos também possuem. 

06 participantes relatam ter adquirido algum tido de produto eletroeletrônico 

inovador por outras pessoas estarem possuindo, mas descrevem que acabaram 

adquirindo por acharem legal. 

[...] troquei de celular porque achei o celular de uma prima 
bem bacana e como o meu já estava muito velho, resolvi 
comprar um novo (participante 08). 
 
[...] sempre estou de olho no que os meus amigos 
possuem, pois acho interessante, mas procuro seguir meu 
estilo próprio (participante 17). 
 
 

38. Compro um produto inovador para me diferenciar das outras pessoas. 

Em modo geral ninguém concordou com esta afirmação, pois descrevem que 

não utilizam produtos para serem diferentes. 08 participantes tem a percepção que 

tudo o que se compra para si, faz parte do seu estilo de vida. 

[...] compro um produto quando acho que tem tudo a ver 
comigo (participante 09). 
 
[...] conhece pessoas que compram determinadas coisas 
que eu nunca compraria (participante 13). 
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[...] gosto de me sentir diferente, isso chama a atenção 
dos outros (participante 22). 
 
[...] cada pessoa é única, não é um celular que vai 
diferenciá-la dos outros (participante 25). 


