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Preâmbulo 

* Comportamento do consumidor: “atividades diretamente envolvidas em obter, consumir e

dispor de produtos e serviços, incluindo os processos decisórios que antecedem e sucedem essas

ações” (Engel, Blackwell, & Miniard, 2000);

* Campo de estudos multidisciplinar, cujos elementos centrais de investigação são os processos de

tomada de decisão;

* Abordagens da Psicologia com contribuições mais importantes: análise do comportamento (Foxall,

1987; Oliveira-Castro, 2003) e psicologia social cognitiva (Foxall, Goldsmith, & Brown, 1998; Simonson, Carmon, Dhar, Drolet, &

Nowlis, 2001; Jansson-Boyd, 2010; Wänke, 2009).

* Behavior Decision Theory (BDT) - etapas sucessivas - destaque para a influência dos valores,

crenças, atitudes e expectativas do consumidor nos processos de tomada de decisão.

(Arnould, Price, & Zinkhan, 2004; Engel et al., 2000; Foxall et. al., 1998; Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2011). 

* Panorama histórico: predominância da pesquisa com questionários padronizados, permitindo

maior praticidade, objetividade e replicabilidade aos estudos

(e.g. Allen & Ng., 1999, 2003; Allen, Ng., & Wilson, 2002; Diez-Nicolas, 2010; Haugtvedt et al., 2008;

Minkov & Hofstede, 2012; Rokeach, 1973; Schwartz, 1992, 2012; Schwartz et al., 2012).



Contexto: Comportamento do consumidor do Serviço Móvel Pessoal (SMP)

* Crescimento mundial do setor (2001 – 2011) = 600%; mercado interno = 700%
(International Telecommunication Union [ITU], 2012, 2013). 

* Número de assinaturas do SMP no Brasil ultrapassa o N total de habitantes
(Agência Nacional de Telecomunicações [Anatel], 2014; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], 2013).

* Contribuição isolada para o PIB de 1,84%, comparável à contribuição do setor de produção

de veículos automotivos (IBGE, 2010)

Relevância



Justificativa e Marco Teórico

Objetivo Geral

* Demonstrar evidências de validade e precisão, diante de uma amostra de abrangência nacional,

para instrumentos de medida aplicados ao estudo do comportamento do consumidor do SMP,

considerando propósitos descritivos e preditivos.

* O objetivo geral foi detalhado em objetivos específicos, abordados  em quatro manuscritos distintos.



Método

Amostra Total: 870 usuários do SMP; com idades variando de 17 a 69 anos (M= 31,81;

DP=10,69; MD=30); maioria do sexo feminino (66,8%).

Abrangência: 157 cidades; 24 Estados + Distrito Federal; 5 Regiões



Método



Método

Instrumentos

Questionários de caracterização socioeconômica, demográfica e de uso do Serviço Móvel

Pessoal (SMP), vinhetas âncora e quatro instrumentos psicométricos.



Método

Procedimentos de coleta de dados e considerações éticas

* Aprovação do Comitê de Ética (CAAE: 22011813.6.0000.5514);

* Protocolo de coleta hospedado em plataforma online: Survey Monkey;

* Amostragem por indicação: envio de e-mail e compartilhamento de link em redes sociais (e.g.,

Facebook, Twitter, Linkedin) – bola de neve (Hair, Jr., Wolfingarger, Ortinau, & Bush, 2008);

* Cada questionário foi apresentado em uma tela distinta. A passagem de uma tela a outra da

pesquisa foi condicionada a:

(1) concordar com os termos de participação na pesquisa, clicando no botão “aceito

participar” conforme detalhamento apresentado no TCLE, e

(2) responder a todos os itens/questões de cada tela.

* Controle metodológico: Essa é uma questão de controle metodológico, por favor, clique sobre o número __.

* A pesquisa ficou ativa na rede durante 40 dias.

* Tempo de resposta: média de 25 minutos.



Método

Procedimentos de análise de dados

* Estruturação de quatro manuscritos cujos objetivos específicos se aninham ao objetivo geral da tese:



Manuscrito 1 (n = 517)

Exame de evidências de validade para o PVQ-R de Schwartz por meio de modelagens por 

equações estruturais exploratórias e confirmatórias.

Objetivos: Reunir evidências de precisão e de validade baseada na estrutura interna para o PVQ-R.



O Modelo proposto por Schwartz é um dos mais populares e consistente

Valores Humanos Básicos - Modelo de Schwartz

Instrumento: PVQ-R

Replicações em mais de 80 países ao redor do mundo: estrutura bipolar praticamente universal; 90% das 

amostras diferenciaram entre 7 e 8 tipos de valor.



Procedimentos analíticos



Resultados / Discussão
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Resultados / Discussão



Considerações Finais

* Para avaliar a dimensionalidade do PVQ-R foram testadas 31 soluções fatoriais, considerando

diferentes configurações dos Valores Humanos Básicos conforme refinamentos recentes da teoria de

Schwartz (Schwartz et al., 2012), com a utilização/adoção de estratégias de especificação, métodos de estimação

e softwares distintos.

* De forma diferente de outros estudos nos quais as evidências de validade convergente-discriminante

são avaliadas a partir de índices globais de ajuste do modelo (e.g. CFI e RMSEA), ou mesmo em função de

variáveis externas (e.g. outras medidas de valores, crenças, atitudes e comportamentos), aqui foram demonstradas quando da

avaliação das evidências de validade baseadas na estrutura interna da medida (VME > 0,50; √VME > ).

(Farrell, 2010; Fornell & Lacker, 1981; Hair et al., 2005)

* O estudo contribuiu para demonstrar que a adoção de diferentes estratégias de análise da

dimensionalidade do PVQ-R pode levar a resultados que, a priori, sejam considerados satisfatórios, mas

que nem sempre são suficientes para ratificar a qualidade psicométrica global do instrumento de medida;



Considerações Finais

* Solução de dez fatores (ESEM/CFA): melhores índices de ajuste nas modelagens, sobretudo

melhores índices de qualidade global das propriedades estruturais internas para o PVQ-R;

* a única solução com evidências de confiabilidade de construto e validade discriminante para todos os fatores;

* Embora não tenha havido adequação da validade convergente para cinco, dentre os dez fatores retidos

(critério de VME > 0,50), esse é o primeiro estudo que fez essa avaliação para o instrumento.

* Estudos futuros poderão avaliar melhor se o critério adotado para o julgamento da evidência de

validade convergente foi demasiadamente rigoroso, carecendo de ajustes nessa régua.

* Contrariando a tese sobre as vantagens de uma maior homogeneização dos itens de valores em 19 tipos

mais puros, com ganhos incrementais na precisão da medida (e.g. Cieciuch et al., 2013; Cieciuch et al., 2014ab; Saris et al.,

2013; Schwartz et al., 2012; Torres et al., no prelo), ficou demonstrado que tais ganhos podem estar sendo obtidos à custa

de perdas de validade na representação do construto, com implicações diretas para perda de capacidade

discriminativa dos 19 valores básicos.



Manuscrito 2 (n = 620)

Evidências de validade e precisão para o Inventário Fatorial dos Valores de Consumo Reduzido.

Objetivos: Reunir evidências de precisão e de validade baseadas na estrutura interna 

e na relação com variáveis externas (valores humanos) para o IFVC-R.

Modelo e estudos prévios que fundamentam a medida



Procedimentos analíticos



Procedimentos analíticos

Modelo Estrutural: 

Relação entre 

Valores Humanos e 

Valores de Consumo

Estimador: ML



Resultados / Discussão
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Considerações Finais



Manuscrito 3 (n = 552)

Evidências de validade para medidas do comportamento do consumidor (EJS-S e AE-SMP) 

aplicadas aos segmentos do serviço de telefonia celular.

Modelo que fundamenta a medida

Modelo das Duas Rotas 
(adaptado de Allen, 2000)



Estudo 1 – Elaboração da Escala de Atributos do SMP (EA-SMP)
Objetivo: Elaborar a Escala de Atributos do SMP (EA-SMP)

Método



Estudo 1 – Elaboração da Escala de Atributos do SMP (EA-SMP)

Método



Estudo 1 – Elaboração da Escala de Atributos do SMP (EA-SMP)

Estudo 2 – Dimensionalidade e evidências de validade para EA-SMP e EJS-S

Objetivos: Reunir evidências de precisão e de validade baseadas na estrutura interna para a EJS-S e AE-ESP e 

na relação com variáveis externas (EJS-S e AE-SMP).



Estudo 2 – Procedimentos Analíticos



Estudo 2 – Resultados: EA-SMP
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Estudo 2 – Resultados: EJS-S
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Estudo 2 – Resultados: Relação EJS-S e EA-SMP



Considerações Finais



Manuscrito 4 (n = 426)

Evidências de validade baseadas em critérios externos para medidas aplicadas ao 

comportamento do consumidor do Serviço Móvel Pessoal..

Objetivo: Reunir evidências de validade baseadas em critérios externos para um conjunto 

de instrumentos (PVQ-R, IFVC-R, EA-SMP e EJS-S), considerando propósitos descritivos e preditivos.

Marco teórico e pesquisas pregressas que fundamentam/justificam o estudo

Valores e atitudes - variáveis psicológicas úteis para a compreensão e predição do consumo,

contribuindo para explicar preferências, escolhas, posse e utilização de produtos e serviços.

(e.g., Alfinito & Torres, 2012; Allen, 2001; Allen & Ng., 1999; Allen, Ng., & Wilson,

2002; Arnould, Price, & Zinkhan, 2003; Foxall et al., 2008; Haugtvedt et al., 2008;

Jansson-Boyd, 2010; Maduro-Abreu & Brasil-JR, 2013; Porto & Torres, 2012, 2014;

Simonson et al., 2001; Vicent & Selvarani, 2013; Zeithaml et al., 2011).



Procedimentos analíticos



Resultados/Discussão

29 associações 

significativas 
(72,5% das correlações possíveis) 

14 relações 

significativas 
(70% das correlações possíveis). 



Resultados/Discussão
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Resultados/Discussão

Finalidades de uso do SMP mais comuns no dia-a-dia:

* Contato com familiares e amigos (M = 9,03);

* Comunicação em geral (M = 8,22);

* Ligação para outros telefones celular (M = 8,23).



Resultados/Discussão

Perfil 

Psicográfico
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CONTRIBUIÇÕES GERAIS DO ESTUDO DE TESE

* Foram demonstradas evidências de validade (baseadas na estrutura interna e na relação com variáveis

externas relevantes) e precisão para os instrumentos de medida utilizados, diante de amostra com

abrangência nacional, considerando propósitos descritivos e preditivos;

* Robustez das análises e critérios de avaliação da estrutura interna e precisão dos instrumentos;

* No conjunto, os resultados possuem relevância teórica e prática, contribuindo para preencher

lacunas no campo da pesquisa de instrumentação útil para estudos do comportamento do

consumidor do serviço de telefonia móvel no país;

* Medidas contextualizadas ao fenômeno de estudo (i.e. consumo do SMP) foram mais sensíveis e adequadas

para captar relações significativas entre as variáveis em análise (relações entre construtos e variáveis externas), na

comparação com medidas mais gerais (PVQ-R), demonstrando maior alinhamento aos propósitos e práticas

intentadas com o uso dos instrumentos nesse campo de estudo (e.g. IFVC-R; EA-SMP e EJS-S);



CONTRIBUIÇÕES GERAIS DO ESTUDO DE TESE

* Do ponto de vista prático, os resultados obtidos possuem o potencial de serem integrados e

utilizados como subsídios para a elaboração de campanhas de marketing e o planejamento da

oferta e entrega de serviços considerando aspectos psicográficos desse nicho de consumidores.



AGENDA DE PESQUISA

* Utilização de modelos analíticos mais integrados, buscando-se avaliar a relação multivariada de

predição dos valores [humanos básicos e de consumo], dos tipos de julgamento e significado e da

importância dada pelos consumidores a conjuntos de atributos do serviço de telecomunicação

móvel pessoal (SMP), sobre o comportamento desses consumidores.

* O teste integrado do Modelo das Duas Rotas, por exemplo, pode ser útil para identificar

qual estilo de tomada de decisão (racional e/ou emocional/afetivo) é mais influente para os

consumidores do SMP.

* Análises de cluster também podem contribuir com resultados integrados, com maior

potencial de subsidiar a segmentação de mercado nesse nicho de consumo.



Muito obrigado!


