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RESUMO

O materialismo refere-se à valorização que o indivíduo atribui à aquisição e ao acúmulo de bens
como forma de expressão de sua personalidade e identidade social. O consumo colaborativo,
por sua vez, corresponde a uma forma de consumo alternativa, na qual a aquisição e posse de
bens cedem lugar a práticas de consumo organizadas, principalmente, em torno do
compartilhamento e do acesso. Dadas estas definições, parece haver um conflito entre a adesão
ao consumo colaborativo por parte de indivíduos mais materialistas. O objetivo deste estudo foi
entender se o materialismo é antecedente da propensão de adesão às práticas de consumo
colaborativo. Além disso, analisou-se também a relação entre o perfil materialista do indivíduo
e a importância atribuída a aspectos motivadores da sua adesão ao consumo colaborativo. Para
tanto procedeu-se um levantamento de campo com 223 entrevistas telefônicas realizadas junto
a moradores da região metropolitana de São Paulo. A mensuração do materialismo foi feita por
meio da escala reduzida de Richins (2004) adaptada por Ponchio e Aranha (2008). A escala foi
validada no contexto desta pesquisa. A partir do referencial teórico foram selecionadas quatro
práticas de consumo colaborativo a serem investigadas: troca ou venda de produtos usados,
aluguel ou empréstimo de produtos, aluguel de carro e troca de bens intangíveis (serviços). Da
mesma forma foram selecionados os motivadores de adesão. Os resultados apontam que o
consumo colaborativo se apresenta como alternativa a ser adotada por indivíduos mais
materialistas, desde que não seja baseado no acesso, e sim na troca ou aquisição de bens usados.
Uma possível motivação para seu engajamento é a oportunidade de adquirir produtos
inovadores, que contribuam de alguma forma para a sua distinção social. Ao final foram
discutidas as implicações acadêmicas e gerenciais destes resultados, assim como suas
limitações e as recomendações para pesquisas futuras.

Palavras Chave: comportamento do consumidor, consumo colaborativo, materialismo,
marketing internacional, estratégias de marketing.

ABSTRACT

Materialism is the importance assigned by the individual to the ownership and acquisition of
material goods as a way to express personality and social identity. Collaborative consumption,
in turn, corresponds to an alternate consumption mode in which the acquisition and ownership
give way to practices arranged mainly around sharing and access. Given these definitions, there
seems to be a conflict for more materialistic individuals when they consider adopting
collaborative consumption practices. This study aimed to understand whether materialism is
antecedent of propensity to adopt collaborative consumption practices. It also examined the
relationship between materialistic individuals’ profiles and the importance attached to the
reasons of adoption. For these purposes, a field survey with 223 telephone interviews was
conducted with residents of the São Paulo metropolitan area. The reduced materialism scale
developed by Richins (2004) and adapted by Ponchio and Aranha (2008) was used to measure
this construct. The scale was validated in the context of this research. From the theoretical
framework, four collaborative consumption modes were selected to be investigated: trading or
selling used goods, renting or borrowing products, car rental and exchange of intangible goods
(services). Similarly, the reasons for adoption were selected too. The results show that
collaborative consumption is an option to be considered by more materialistic individuals, as
long as it is not based on access, but in exchange or acquisition of used goods. One possible
motivation for their engagement is the opportunity to acquire innovative products that
contribute in some way to their social distinction. At the end, academic and managerial
implications were discussed as well as the limitations of this study and recommendations for
future research.

Keywords: consumer behavior, collaborative consumption, materialism, international
marketing, marketing strategies.
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INTRODUÇÃO

O consumo colaborativo pode ser entendido como as práticas de consumo que
envolvem troca, aluguel, empréstimos e a negociação de bens e serviços. Na literatura, uma
definição possível é a proposta por Belk (2014). Segundo ele, o consumo colaborativo é
representado por pessoas e empresas engajadas em atividades de aquisição e distribuição de
recursos, mediante algum tipo de compensação.
As atividades de aluguel são as mais comuns e podem envolver dois tipos de
objetos: aqueles com baixa frequência de uso (e alta ociosidade), como ferramentas; ou objetos
que necessitam de alto investimento para sua aquisição, por exemplo, carros ou casas. As
atividades de troca podem ocorrer tanto entre bens tangíveis, tais como objetos usados, como
entre bens intangíveis, como o tempo de dedicação empregado para aprendizagem de um
idioma. Há também iniciativas que promovem o chamado “estilo de vida colaborativo”. Nele
as pessoas se engajam em causas comuns que envolvem o compartilhamento e/ou a
colaboração. Como exemplo cita-se o financiamento coletivo (crowdfunding), no qual as
pessoas financiam projetos com os quais se identificam, tendo como retorno algum tipo de
recompensa previamente definida.
A movimentação econômica em torno do consumo colaborativo é considerada um
fenômeno global e foi denominada economia colaborativa ou de compartilhamento (GANSKY,
2010; RIFKIN, 2000; TEUBNER, 2014). Em levantamento realizado por Gansky (2010) foram
mapeadas cerca de 9.400 empresas no mundo, distribuídas em 131 países e movimentando 8,5
bilhões de dólares em investimentos. No Brasil já existem diversos negócios sob essa economia,
incluindo uma plataforma virtual que reúne empresas do segmento e publicações relacionadas
(www.consumocolaborativo.cc).
As iniciativas na economia colaborativa podem ocorrer tanto no setor privado,
como no setor público. A exemplo do primeiro, existem plataformas de abrangência mundial
como o Airbnb (site de locação temporária de acomodações) e o Uber (site voltado à
contratação de transporte de pessoas e objetos). No setor público, a prefeitura de Seul tornouse uma referência ao desenvolver diversas frentes apoiadas na colaboração, desde o
compartilhamento de carros, aluguel de ferramentas, brinquedos, roupas e espaços
corporativos, à criação de um selo de aprovação oficial para empreendedores deste segmento
(EXAME, 2015).
A atratividade do consumo colaborativo fundamenta-se em motivações de ordem
social e econômica. Sob a ótica social estão as questões relacionadas ao consumo sustentável,
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ao bem estar social e à redução dos níveis consumo (ALBINSSON; PERERA, 2012; LUCHS
et al., 2011; OZANNE; BALLANTINE, 2010). As motivações de ordem econômica
correspondem à redução de gastos e obrigações que a aquisição e propriedade de bens impõem.
Além disso, também existe a oportunidade de ganho financeiro a partir de sua ociosidade
(BOTSMAN; ROGERS, 2011; GANSKY, 2010; MAURER et al., 2012; RIFKIN, 2000).
Mesmo havendo distintas fontes de motivação para a adesão ao consumo
colaborativo, existem aspectos que dificultam a sua propagação. Eles estão diretamente
associados aos estímulos ao consumo de produtos novos, que o atual modelo de capitalismo
motiva (LIPOVETSKY, 2007). O primeiro deles refere-se à produção em massa, que promove
o aumento da oferta e do volume de produtos consumidos. O segundo relaciona-se à redução
no tempo de vida dos produtos, implicando em novas necessidades de consumo, em um período
menor de tempo (SHETH; SETHIA; SRINIVAS, 2011). O último refere-se ao consumo
estimulado pelo papel simbólico que os bens assumem, além de suas atribuições funcionais.
Belk (1988) e Richins (1992) identificaram que os objetos constituem uma forma
de expressar os valores e a personalidade de quem os possui. Nessa mesma perspectiva,
Eastman, Goldsmith e Flynn (1999) afirmam que os objetos também podem ser considerados
marcadores sociais, pois contribuem para a expressão da identidade social do indivíduo. A
importância atribuída pelo indivíduo à posse de bens materiais, cuja função é atender aos
objetivos de vida, desejo de status ou comunicar valores pessoais é denominada materialismo
(RICHINS; DAWSON, 1992). Uma vez que o materialismo e a posse de bens têm relação
estreita, Belk (2007) aponta que o grau de materialismo no indivíduo pode constituir uma
barreira ao consumo colaborativo.
Nos estudos que investigam a relação entre o materialismo e outros valores, ou
comportamentos de consumo, sua influência mostra-se negativa com relação ao bem-estar
social, o endividamento, à compulsividade de compra entre outros (DITTMAR et al., 2014).
Essa influência é observada inclusive em alguns aspectos que motivam a adesão ao consumo
colaborativo, tais como a sustentabilidade e o coletivismo (KASSER, 2016; SRIKANT, 2013).
Não foram identificados, na literatura, estudos que abordam a relação entre
consumo colaborativo e materialismo. A investigação proposta neste trabalho visou preencher
esta lacuna, ou seja, compreender se o materialismo tem influência direta na intenção de adesão
às práticas do consumo colaborativo. Além disso, procurou também entender se o nível de
materialismo do indivíduo tem associação com a importância atribuída a aspectos motivadores
na sua decisão de adesão. Os resultados deste estudo visam buscar o entendimento destas
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relações e proporcionar insumos gerenciais para o desenvolvimento de estratégias e ações
direcionadas a este novo comportamento de consumo.

1.1

PROBLEMA DE PESQUISA

O problema de pesquisa pode ser resumido na pergunta: Qual é a relação entre o
perfil materialista de um indivíduo e a sua intenção em aderir às práticas de consumo
colaborativo?

1.2

OBJETIVOS

O presente estudo tem como objetivo geral avaliar a existência de associação entre
o grau de materialismo de um indivíduo e a sua propensão em aderir às práticas do consumo
colaborativo.
Os objetivos específicos podem ser descritos como:
a) avaliar se o nível de materialismo do indivíduo é antecedente de sua propensão
em aderir a um conjunto específico de práticas de consumo colaborativo, a saber: troca ou venda
de produtos usados, aluguel ou empréstimo de produtos, aluguel de carro e troca de bens
intangíveis (serviços);
b) avaliar a relação entre o nível de materialismo do indivíduo e a importância
atribuída a um conjunto de aspectos motivadores na sua decisão em aderir ao consumo
colaborativo.

1.3

JUSTIFICATIVA

O consumo colaborativo vem recebendo atenção pelo reconhecimento, cada vez
maior, de sua importância econômica e social.
A importância econômica reside no crescimento das relações comerciais baseadas
nesta modalidade de consumo. Essas relações deram origem a um novo movimento na
economia mundial, a chamada economia colaborativa ou de compartilhamento (GANSKY,
2010; RIFKIN, 2000; TEUBNER, 2014). Segundo Lisa Gansky (2010), especialista em
consumo colaborativo, em 2014 foram mapeadas mundialmente cerca de 9.000 empresas
inseridas na economia colaborativa. Em outro levantamento realizado pelo grupo Crowd
Companies (2015) (conselho empresarial destinado a disseminar as práticas da economia
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colaborativa) o volume destinado ao financiamento de empresas neste segmento quase
quadruplicou entre 2013 e 2014. Ainda em outra pesquisa realizada por este mesmo grupo, nos
Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, estimou-se que 40% da população já esteja engajada
neste tipo de consumo, sendo que 91% daqueles que vivenciaram o consumo colaborativo o
recomendariam (OWYANG; SAMUEL; GREENVILLE, 2013).
A importância do consumo colaborativo no âmbito social refere-se ao fato de que
ele pode ser entendido como uma resposta da sociedade ao apelo crescente em adotar práticas
de consumo mais sustentáveis (ALBINSSON; PERERA, 2012; MONT, 2004). O World
Business Council for Sustainable Development (WBCSD, 2011) aponta em seus relatórios que
o consumo é uma ameaça real à escassez de recursos naturais do mundo. Segundo eles, a
projeção de crescimento da população até 2050 é de 1 bilhão de pessoas além da existente hoje,
previsão esta que gera um alerta para a necessidade da conscientização tanto dos consumidores,
como das empresas e dos governos.
Na literatura uma das primeiras referências diretas ao consumo colaborativo foi
feita por Felson e Spaeth (1978). Eles analisaram o compartilhamento no ambiente de consumo.
Os estudos existentes sobre o tema apresentam diversas abordagens, algumas conceituais
(BARDHI; ECKHARDT, 2012; BELK, 2014; LAMBERTON; ROSE, 2012) e outras
exploratórias, visando identificar motivadores, antecedentes e valores associados a esta prática
de consumo (ALVES; YAMIN; SALLES, 2014; MAURER et al., 2012; MOELLER;
WITTKOWSKI, 2010; OZANNE; BALLANTINE, 2010; PISCICELLI; COOPER; FISHER,
2013; STENE; HOLTE, 2014). Entretanto, nenhuma abordagem trata especificamente da
relação entre o consumo colaborativo e o perfil materialista do consumidor. Este estudo tem
por objetivo suprir esta lacuna, investigando a existência de associação entre eles.
De um lado encontra-se o comportamento materialista caracterizado pela elevada
importância atribuída à aquisição e posse de bens, em função dos valores objetivos e subjetivos
que ela proporciona (RICHINS, 2004). Do outro, o consumo colaborativo representado por
atividades de aquisição e distribuição de recursos mediante algum tipo de compensação (BELK,
2014). Essas atividades compreendem o aluguel, o empréstimo, a troca e a negociação de bens
e serviços. Sendo assim o consumo colaborativo pode assumir tanto uma conotação positiva,
como negativa sob a ótica dos materialistas.
A conotação positiva parte do princípio que este tipo de consumo pode configurarse como uma alternativa em atender o seu desejo de posse de bens (mesmo que temporária),
por meio da qual pretendem comunicar seus valores à sociedade. Já a conotação negativa
baseia-se no fato de que boa parte das modalidades de consumo colaborativo não se baseiam
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em posse, e sim no acesso (por exemplo: aluguel ou empréstimo). Sendo assim, pode existir
uma relação conflitante entre o comportamento materialista e sua adesão ao consumo
colaborativo. Pretende-se nesta investigação entender se há associação entre o nível de
materialismo do indivíduo e sua propensão a aderir ao consumo colaborativo.
Sob o ponto de vista gerencial, o consumo colaborativo suscita um novo
comportamento de consumo que necessita ser investigado. Nesta modalidade, as barreiras
tradicionais de consumo são reduzidas pelo fato de se basear em plataformas virtuais, o que
promove o ato de consumir (ou compartilhar) a contexto global. O crescente engajamento dos
consumidores a esta nova forma de consumo (BOTSMAN; ROGERS, 2011; OWYANG;
SAMUEL; GREENVILLE, 2013) cria a necessidade, por parte das empresas, de aprofundar
seu entendimento, passando por entender comportamentos associados, influências culturais e
características particulares, que possam apoiar suas estratégias e esforços de marketing no
âmbito de sua abrangência, ou seja, global.
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2

REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico visa apresentar os conceitos nos quais este estudo está
baseado: o materialismo e o consumo colaborativo. As seções a seguir buscam:
a) Apresentar as definições para o materialismo, bem como sua abordagem recente
à luz do tema comportamento do consumidor;
b) Apresentar as definições existentes para o conceito de consumo colaborativo, os
seus diferentes formatos, assim como as motivações e barreiras existentes à sua
prática e;
c) Identificar, a partir do referencial teórico, comportamentos associados ao
materialismo que podem influenciar na adesão ao consumo colaborativo.

2.1

MATERIALISMO

O entendimento do comportamento do consumidor passa por investigar a relação
entre o indivíduo e suas posses. A linha de pesquisa que investiga a forma como esta relação
ocorre é aquela que estuda o materialismo. Na literatura científica o materialismo apresenta
diversas definições que variam de acordo com a forma como é entendido: como um traço de
personalidade (BELK, 1985), como um valor (RICHINS; DAWSON, 1992), como uma
aspiração

(KASSER;

RYAN,

1993),

de

acordo

com

a

intenção

do

consumo

(CSIKSZENTMIHALYI; ROCHBERG-HALTON, 1981), como uma atitude (MOSCHIS;
CHURCHILL, 1978) entre outros.
A definição mais utilizada é a de Richins e Dawson (1992) que posiciona o
materialismo como um valor, permitindo assim que pesquisadores investiguem hipóteses que
relacionam comportamentos e valores a este construto, assim como seus efeitos e implicações
(KASSER, 2016).
Na definição de Richins e Dawson (1992) o materialismo é entendido como um
valor pessoal, e é representado por “um conjunto de crenças centrais do indivíduo sobre a
importância da posse em sua vida” (RICHINS; DAWSON, 1992, p. 308, tradução do autor).
Os bens materiais são usados para demonstrar e comunicar valores e crenças à sociedade
(felicidade, sucesso e objetivos principais da vida). Partindo desta definição os autores Richins
e Dawson (1992) construíram uma escala tendo como base três construtos (valores): a
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centralidade, a felicidade e o sucesso. O construto da centralidade representa o quanto a posse
de bens assume um papel central na vida do indivíduo. O construto da felicidade reflete a
associação que o indivíduo faz entre posse de bens e o bem-estar. Neste caso o indivíduo mais
materialista tende a acreditar que quanto maiores são suas posses, maior será a sua felicidade.
O último construto é o sucesso e corresponde à crença individual de que este é dependente da
posse de bens, ou seja, indivíduos mais materialistas tendem a julgar a si mesmos e aos outros
em função da quantidade e da qualidade de suas posses (RICHINS; DAWSON, 1992). Nesta
escala estes três construtos são mensurados por meio de 18 itens.
Posteriormente, Richins (2004) identificou a necessidade de uma revisão na escala
original, a partir de um levantamento dos estudos que a utilizaram, e da análise de 15 conjuntos
de dados. Foram encontrados problemas na sua dimensionalidade, além da constatação de que
a mesma era utilizada de forma reduzida por muitos pesquisadores. Como resultado, Richins
(2004) propôs a redução da escala original para 15 itens (cinco itens por dimensão), e ainda
sugeriu uma versão reduzida com 9 itens, quando o objetivo é mensurar materialismo como um
indicador global.
Ponchio e Aranha (2008), em sua pesquisa sobre materialismo, fizeram a adaptação
para a língua portuguesa da escala reduzida de materialismo de Richins (2004) contendo 9 itens.
A escala foi adaptada e testada numa população de moradores da cidade de São Paulo com
renda mensal não superior a R$ 1.200,00. Mesmo com a limitação referente ao perfil da
população utilizada para validação da escala adaptada, a mesma vem sendo utilizada em
diversos estudos empíricos no Brasil (BACHA; NETO, 2014; GROHMANN; BATTISTELLA;
RADONS, 2012; YAMASAKI et al., 2013).
A definição do materialismo como valor, deu origem a investigações que buscavam
entender o seu posicionamento perante os demais valores nos sistemas de valores humanos
(BURROUGHS; RINDFLEISCH, 2002; KASSER, 2016). Nessa linha, Burroughs e
Rindfleisch (2002) detectaram que indivíduos mais materialistas são menos sensíveis a valores
orientados à comunidade, família e benevolência. Essa sensibilidade reduzida contribui para
uma situação de conflito em relação aos próprios valores (hedonismo, poder, determinação),
aumentando seus níveis de tensão e stress, e consequentemente diminuindo seu nível de bemestar. Kasser (2016) também faz referência ao apreço por parte dos materialistas à valores
extrínsecos, tais como sucesso financeiro, imagem e popularidade, em contraposição aos
valores comunitários de pertencimento, auto aceitação e espirituais.
Assumindo que o materialismo é um valor, a análise de sua influência no
comportamento do consumidor passa por entender como experiências, atitudes e
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comportamentos são alterados em função de sua presença. Segev, Shoham e Gavish (2015)
identificaram que a relação do materialismo com outros construtos depende da natureza das
necessidades que os indivíduos procuram satisfazer por meio da posse, assim como os
comportamentos e cognições por ela proporcionados. Eles ainda afirmam que, o caráter positivo
ou negativo de determinadas associações, é explicado pela importância que cada uma de suas
dimensões - felicidade, centralidade e sucesso - tem nessa relação, podendo haver a
predominância de uma em detrimento das outras.
Na literatura existe vasta quantidade de estudos que se concentram em analisar o
fenômeno do materialismo e suas associações. Nesta análise torna-se importante distinguir as
influências quanto ao contexto - individual ou social – e seu sentido - positivas ou negativas
(KASSER, 2016; SHRUM et al., 2014; SRIKANT, 2013). O Quadro 2.1 apresenta esta
perspectiva.

Quadro 2.1 Categorização das influências do materialismo
Tipo de
Influência

Contexto da Influência
Individual

Social

Positiva

• Formadores de opinião (FITZMAURICE;
• Propulsor do crescimento econômico
COMEGYS, 2006; FLYNN; GOLDSMITH,
(KILBOURNE; LAFORGE, 2010)
2015)
• Satisfação e elevação do bem-estar no consumo
de produtos de luxo (HUDDERS;
PANDELAERE, 2012)
• Destaque dentro de um grupo (KASSER, 2003)
• Consumo compensatório (SHRUM et al., 2014)
• Consumo de produtos inovadores (GOLDSMITH
et al., 2013; MISHRA; MISHRA, 2011)

Negativa

• Insatisfação em relação ao bem-estar e menor
• Menor preocupação ambiental
sensibilidade a valores orientados à comunidade
(KILBOURNE; PICKETT, 2008)
(BURROUGHS; RINDFLEISCH, 2002)
• Menor preocupação com consumo
sustentável (KASSER, 2003)
• Compulsividade de compra (DITTMAR, 2005)
• Consumo por status (EASTMAN et al., 1997)
• Comprometimento da saúde mental
(KILBOURNE; LAFORGE, 2010)
• Problemas psicológicos (SRIKANT, 2013)
• Insatisfação com aspectos da vida em geral
(RICHINS; DAWSON, 1992)
• Consumo egoísta (RICHINS; DAWSON, 1992)
• Suscetibilidade a tomada de empréstimos
(PONCHIO; ARANHA, 2008; WATSON, 2003)
• Menor engajamento em poupar e perfil
perdulário (WATSON, 2003)

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Kilbourne e LaForge (2010)
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Nas seções a seguir são apresentadas as análises da influência do materialismo nos
contextos social e individual.

2.1.1 A Influência do Materialismo no Contexto Social

No contexto social o materialismo assume influências tanto positivas, quanto
negativas. A influência positiva corresponde ao seu papel enquanto propulsor do crescimento
econômico, por meio da promoção da aquisição de bens. Ela foi fundamental para
desenvolvimento do sistema capitalista (KILBOURNE; LAFORGE, 2010). Entretanto, uma
vez estabelecido o capitalismo, o crescimento do consumo tornou-se uma preocupação comum,
pois coloca em risco a disponibilidade de recursos naturais no mundo e compromete a qualidade
de vida global (WBCSD, 2011). Dado este cenário, o materialismo suscita sua influência
negativa no contexto social.
O caráter negativo do materialismo no âmbito social refere-se a questões
relacionadas ao impacto ambiental e de sustentabilidade. Kilborne e Pickett (2008) constataram
que, crenças em favor do meio ambiente afetam positivamente a preocupação ambiental e
estimulam comportamentos sustentáveis (ambientalmente responsáveis). Entretanto, o
materialismo tem efeito negativo sobre estas crenças, indicando que indivíduos mais
materialistas tendem a se preocupar menos com as consequências de seu consumo e, portanto,
com questões relacionadas ao consumo sustentável. A vasta gama de valores associados ao
materialismo na sociedade ocidental, contribuem como filtro na resolução da dissonância entre
materialismo e sustentabilidade, resolvida em favor do primeiro (GROUZET et al., 2005).
Kasser (2003) também aponta que indivíduos materialistas têm menor preocupação com
questões ambientais e tendem a ser menos engajados em movimentos que promovem a
sustentabilidade.
Ainda com relação ao contexto social, à luz da influência negativa que o
materialismo exerce atualmente (WBCSD, 2011), Kasser (2016) apresenta uma proposta para
minimizar este tipo de comportamento, e consequentemente seus impactos. Sua proposta
fundamenta-se na atenuação do incentivo a valores materialistas, e na promoção dos valores
opostos: senso comunitário, benevolência, entre outros. O autor ainda afirma que o sucesso de
sua proposição depende de iniciativas individuais, empresariais e das instituições
governamentais.
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2.1.2 A Influência do Materialismo no Contexto Individual

Sob o ponto de vista individual, a influência do materialismo tende a ter mais
aspectos negativos do que positivos. Os aspectos negativos reportados na literatura relacionamse às condições de vida, aos distúrbios psicológicos e comportamentais, aos problemas
financeiros e a comportamentos de consumo específicos (SRIKANT, 2013).
O perfil materialista apresenta associação negativa com relação a satisfação
referente à condição de vida, às relações pessoais e ao bem estar (DITTMAR et al., 2014;
RICHINS; DAWSON, 1992). Na formulação da escala para mensuração do construto
materialismo, Richins e Dawson (1992) identificaram ainda relações negativas com aspectos
tais como, renda, padrão de vida, amigos e com a própria auto estima.
Em pesquisa recente, Dittmar et al. (2014) conduziram um estudo cross-cultural
que atestou a relação inversa entre materialismo e bem-estar, só que de forma moderada. Eles
entendem que este resultado pode justificar-se por existirem situações em que estes dois
construtos podem se relacionar de forma positiva. Como uma de suas justificativas, eles citam
a força que um ambiente materialista exerce na promoção dos seus valores, não causando assim
sentimentos controversos entre os valores do indivíduo e do meio onde vive. Uma segunda
justificativa refere-se às pessoas com valores materialistas que obtiveram sucesso em seus
objetivos, não havendo dissonância entre os próprios valores e o resultado de suas conquistas.
O estudo de Segev, Shoham e Gavish (2015) reforça esta última proposição. Eles realizaram
uma pesquisa junto 568 consumidores americanos, cujo objetivo foi avaliar as associações já
relatadas na literatura com o materialismo, sob a ótica de cada uma de suas dimensões
(felicidade, centralidade e sucesso). Entre seus resultados eles encontraram que, a dimensão
referente a centralidade está associada com aumento da satisfação com a vida. Da mesma forma
que Dittmar et al. (2014), eles sugerem que a riqueza material entre indivíduos mais
materialistas provoca a percepção de sucesso e bem-estar.
No tocante aos distúrbios psicológicos e desvios de comportamento, foram
reportadas associações do materialismo com comprometimento da saúde mental, paranoia e
depressão (KILBOURNE; LAFORGE, 2010; SRIKANT, 2013), isolamento e relações
interpessoais curtas e superficiais (KASSER, 2016), além do comprometimento da saúde física
(DITTMAR et al., 2014).
A gestão financeira do indivíduo também apresenta relação negativa com o
materialismo (PONCHIO; ARANHA, 2008; WATSON, 2003). Watson (2003) investigou o
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comportamento referente a gastos, poupança e endividamento em um grupo de pessoas com
diferentes níveis de materialismo. Em seu estudo o autor identificou que o materialismo se
apresenta associado a um perfil perdulário e que, quanto maior é o grau de materialismo no
indivíduo, maior é sua tendência a se endividar, seja em financiamentos, ou em empréstimos,
principalmente com motivações não essenciais. Nesta mesma direção, Ponchio e Aranha (2008)
conduziram um estudo no Brasil, junto a uma população de baixa renda, e também constataram
que indivíduos mais materialistas estão mais suscetíveis a se engajar em empréstimos e em
carnês de financiamento.
Na área de comportamento de consumo existem diversos estudos onde é possível
encontrar associações do materialismo a comportamentos específicos de compra que, por vezes,
podem até ser nocivos (DITTMAR, 2005; EASTMAN et al., 1997; GOLDSMITH et al., 2013;
SHRUM et al., 2014; SRIKANT, 2013).
Richins e Dawson (1992) identificaram uma tendência egoísta de consumo
associada ao materialismo. Dittmar (2005) investigou o comportamento de compra compulsivo
de acordo com o gênero, a idade e o grau de materialismo do indivíduo. Os resultados
apontaram que este último é um forte preditor para a compra compulsiva. Eastman et al. (1997)
também verificaram, em uma pesquisa de abrangência internacional (México, China e Estados
Unidos), a relação direta entre consumo por status e materialismo. Esta mesma relação foi
confirmada por Grohman, Battistella e Radons (2012) numa pesquisa conduzida entre
estudantes brasileiros.
Alguns autores relatam situações onde observam-se aspectos positivos decorrentes
do materialismo. Kasser (2003) descreve o materialismo associado a fama e ao reconhecimento
dentro de um grupo. Hudders e Pandelaere (2012) apontam que indivíduos materialistas podem
vivenciar (mesmo que de forma temporária) satisfação e elevação do seu bem-estar subjetivo
no consumo de produtos de luxo. Nesse sentido, Shrum et al. (2014) defendem que as compras,
enquanto recompensas de curto prazo, funcionam como motivadores para indivíduos
materialistas persistirem em seus objetivos de consumo, mesmo que a longo prazo este
comportamento tenha efeitos negativos.
Outra característica positiva associada aos indivíduos mais materialistas é o seu
perfil formador de opinião, decorrente do alto envolvimento com a atividade de consumo
(FITZMAURICE; COMEGYS, 2006; FLYNN; GOLDSMITH, 2015; SEGEV; SHOHAM;
GAVISH, 2015). Fitzmaurice e Comergys (2006) justificam que, na busca de sucesso por meio
da posse, os materialistas tendem a apresentar alto grau de envolvimento na aquisição de
produtos, empenhando mais tempo nesta atividade e acumulando conhecimento, tanto sobre a
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variedade de produtos, como sobre suas características. Flynn e Goldsmith (2015) também
corroboram esta perspectiva. Eles mapearam numa amostra de 351 consumidores americanos
um segmento denominado de super consumers. Entre suas principais caraterísticas estão: seu
elevado nível de materialismo, o comportamento de compra motivado pela busca de projeção
social, o alto envolvimento com a atividade de consumo, e sua tendência a ocupar o papel de
formador de opinião. Segev, Shoham e Gavish (2015) destacam que, apesar do materialismo
apresentar uma associação positiva com o tempo dedicado ao consumo, a atividade de busca
por bens não necessariamente se traduz em bem-estar.
Um outro traço encontrado em indivíduos mais materialistas, diz respeito a sua
maior disposição em consumir produtos inovadores (GOLDSMITH et al., 2013; MISHRA;
MISHRA, 2011). Mishra e Mishra (2011) realizaram uma pesquisa junto a consumidores
indianos e verificaram que o consumo motivado pela inovação tem correlação relevante e
positiva com o materialismo. De forma semelhante, Goldsmith et al. (2013) constataram que
indivíduos mais materialistas têm maior propensão ao consumo de produtos que representam
tendência de moda. Segundo os autores, esta associação justifica-se pelo fato deste tipo de
produto representar um marcador social, distinção desejada pelos materialistas.

2.2

CONSUMO COLABORATIVO

O consumo colaborativo, também chamado de consumo por compartilhamento, é a
modalidade de consumo que permite aos indivíduos o acesso a bens e serviços, sem a obrigação
de adquiri-los, e sem haver necessariamente uma transação monetária mediando essa relação.
Na literatura não existe consenso na sua definição e por isso o consumo colaborativo é
encontrado sob diversas nomenclaturas (BARDHI; ECKHARDT, 2012; BELK, 2014;
BOTSMAN; ROGERS, 2011; GANSKY, 2010; LAMBERTON; ROSE, 2012).
Belk (2007) posiciona o compartilhamento como uma forma alternativa de
distribuir bens, distinta das transações mercadológicas e das doações. Sob esta ótica ele define
o consumo colaborativo como um conjunto de atividades de aquisição e distribuição de
recursos, mediadas por algum tipo de compensação, não necessariamente monetária (BELK,
2014, p.1597). Ainda segundo Belk (2014), os recursos envolvidos no compartilhamento
podem referir-se tanto a bens tangíveis (tais como carros, bicicletas), como bens intangíveis
(como por exemplo, conhecimento de algum idioma).
Bardhi e Eckhardt (2012) adotam o termo ‘consumo baseado em acesso’ (accessbased consumption) (BARDHI; ECKHARDT, 2012, p. 881, tradução do autor) para toda e
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qualquer transação ou experiência de consumo que não envolva transferência de propriedade.
Sendo assim a doação e a troca não se enquadram em sua definição. Tais transações podem ou
não estar associadas a alguma forma de compensação.
Assim como Bardhi e Eckhardt (2012), os autores Lamberton e Rose (2012) e
Gansky (2010) também definem o consumo colaborativo como o acesso a bens sem
transferência de propriedade, sendo mediado por algum tipo de compensação financeira.
Lamberton e Rose (2012) chamam de “programas comerciais de compartilhamento”
(LAMBERTON; ROSE, 2012, p. 109, tradução do autor), enquanto Gansky (2010) utiliza a
denominação “a malha” (GANSKY, 2010, p. 9, tradução do autor).
Botsman e Rogers (2011) adotam uma definição mais ampla. Eles reúnem sob o
termo “consumo colaborativo” as práticas de troca, compartilhamento, aluguel e doação de
recursos, que podem ou não envolver algum tipo de compensação. Esta definição é decorrente
do que os autores acreditam impulsionar esta prática de consumo: a busca da sociedade em
reduzir o hiperconsumo e conservar recursos naturais, por meio da maximização do uso dos
produtos durante sua vida útil. Eles ainda propõem uma classificação para as práticas de
consumo colaborativo, que podem ser categorizadas em três sistemas distintos:
a) Sistema de serviços de produtos que reúne as modalidades de consumo em que não
há a transferência de propriedade, somente o acesso (ou aluguel). O seu benefício
reside no uso de acordo com a necessidade. Lamberton e Rose (2012) sinalizam
como características essenciais a este modelo de negócio, a presença de rivalidade,
exclusividade e disponibilidade de oferta dos produtos que são compartilhados. Os
produtos mais comuns são aqueles com baixa frequência de uso, tais como
ferramentas, ou aqueles que necessitam de alto investimento para sua aquisição,
como por exemplo, casas, carros ou artigos de luxo (BOTSMAN; ROGERS, 2011);
b) Sistema de mercados de redistribuição que consolida as práticas relativas as trocas e a
doação. Em ambas há a transferência de propriedade. Seus benefícios passam pelo

incentivo ao reaproveitamento de produtos (BOTSMAN; ROGERS, 2011) e;
c) Estilos de vida colaborativos que envolvem o compartilhamento de bens menos
tangíveis tais como conhecimento, recursos, espaço, tempo e habilidade de realizar
tarefas específicas (por exemplo a aprendizagem de um idioma). Normalmente
requerem um nível maior interação entre os envolvidos, e por isso um elevado nível
de confiança entre as partes (BOTSMAN; ROGERS, 2011)
A partir deste entendimento, neste estudo será adotada a definição de consumo
colaborativo proposta por Belk (2014). Nela o autor delimita que as práticas de consumo
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colaborativo são regidas por algum tipo de compensação, excluindo atividades pautadas pela
ajuda (doação) ou pelo simples estabelecimento de conexões entre as pessoas (sem
compensação). Sendo assim o consumo colaborativo reúne as práticas de aluguel, troca e
empréstimos de bens e serviços, assim como a venda de produtos usados.
No Brasil, de acordo uma pesquisa realizada pela consultoria Market Analysis em
fevereiro de 2015 junto a 905 adultos residentes nas principais capitais brasileiras, as práticas
mais comuns de consumo colaborativo são: troca ou venda de objetos usados, aluguel ou
empréstimo de produtos, aluguel de carro ou carona e contratação de serviços. A iniciativa mais
conhecida é o aluguel de bicicletas (ROSEMBLUM, 2015). Além dela, também há plataformas
virtuais, como OLX, destinadas à venda de objetos em segunda mão, o DescolAi e o Xcambo
destinadas ao aluguel e à troca de objetos e outras destinadas a empréstimos como a Catarse.
Mesmo havendo uma diversidade de práticas como alternativas para engajamento
no consumo colaborativo, sua disseminação é dificultada por aspectos de origem cultural,
econômica e individual (BELK, 2007; BOTSMAN; ROGERS, 2011; SHETH; SETHIA;
SRINIVAS, 2011). Botsman e Rogers (2011) afirmam que culturas mais individualistas são
menos sensíveis aos apelos utilizados pela economia colaborativa e, portanto, constituem uma
barreira a sua expansão. Sheth, Sethia e Srinivas (2011) apontam que os estímulos ao consumo
de produtos novos, presente principalmente em economias capitalistas, se apresentam como
dificultadores de caráter econômico. Estes estímulos referem-se à produção em massa, que
propicia um aumento da quantidade de itens consumidos, e a obsolescência programada dos
produtos, que limita a sua sobrevivência no mercado, aumentando a recorrência de compra
(SHETH; SETHIA; SRINIVAS, 2011).
Além das barreiras já citadas, também existe aquela inerente ao indivíduo,
decorrente do papel aspiracional que o consumo assume. Estudos desenvolvidos por Belk
(1985), Richins e Dawson (1992) e Eastman, Goldsmith e Flynn (1999) revelaram que os
objetos são meios de expressão de valores, personalidade e posição social de quem os possui.
Nesse sentido, o grau de importância que a posse de bens materiais assume perante o indivíduo
é denominado materialismo (RICHINS; DAWSON, 1992). Sendo assim, Belk (2007) aponta o
comportamento materialista como uma possível barreira de adesão ao consumo colaborativo e
recomenda sua investigação.
Uma vez que indivíduos materialistas valorizam a posse de bens como forma de
expressão de seus valores e condição social, a primeira hipótese desta pesquisa visa avaliar se
o nível de materialismo do indivíduo é antecedente da sua propensão em aderir ao consumo
colaborativo. Visto que este pode se apresentar de diversas formas, esta hipótese será avaliada
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sob a ótica das quatro principais práticas observadas no Brasil, de acordo com pesquisa
realizado pela empresa Market Analysis (ROSEMBLUM, 2015). São elas: troca ou venda de
usados, troca de bens intangíveis, aluguel ou empréstimo de produtos e aluguel de carro. A
expectativa é que indivíduos mais materialistas sejam menos propensos a adotar práticas de
consumo colaborativo, exceto naquelas que envolvam transferência de propriedade do bem,
caso das trocas ou aquisição de objetos usados. Sendo assim, postulam-se as seguintes
hipóteses:
H1a: O nível de materialismo no indivíduo influencia positivamente a sua propensão a aderir
ao consumo colaborativo praticado na forma de troca ou aquisição de objetos usados.
H1b: O nível de materialismo no indivíduo influencia negativamente a sua propensão a aderir
ao consumo colaborativo praticado na forma de troca de bens intangíveis.
H1c: O nível de materialismo no indivíduo influencia negativamente a sua propensão a aderir
ao consumo colaborativo praticado na forma de aluguel de bens.
H1d: O nível de materialismo no indivíduo influencia negativamente a sua propensão a aderir
ao consumo colaborativo praticado na forma de aluguel de um bem de alto valor (carro).

2.2.1 Motivadores do Consumo Colaborativo

O consumo colaborativo tem apresentado crescimento significativo nos últimos anos. Em 2015
foi observado um aumento de 25% entre os consumidores americanos e canadenses que
aderiram a esta prática (OWYANG; SAMUEL, 2015). No Brasil, os resultados de uma pesquisa
realizada em fevereiro de 2015 mostram que 20% dos consumidores já estão familiarizados
com este tipo de consumo e, 7% declaram já participar de algum tipo de consumo colaborativo
(ROSEMBLUM, 2015). Este desenvolvimento tem sua origem em três fatores: o
desenvolvimento da internet, os apelos de adesão utilizados por sua rede de negócios e as
motivações individuais dos consumidores.
Os avanços da internet proporcionaram novas formas de estabelecer relações
comerciais, pautadas no acesso à informação, na quebra das barreiras do espaço geográfico e
no estabelecimento de redes de relacionamento (RIFKIN, 2000). Segundo Belk (2014) a
segunda geração da internet foi determinante para o estabelecimento do consumo colaborativo.
Conhecida como web 2.0, nesta nova geração foram introduzidas as plataformas colaborativas
que permitiram a possibilidade de interatividade entre seus participantes. Botsman e Rogers
(2011) também afirmam que a internet proporcionou a formação de massa crítica necessária
para a sustentação das redes de consumo colaborativo. Além disso, diminuiu a barreira quanto
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à reputação dos participantes, pois permitiu qualificar a confiabilidade dos mesmos por meio
dos depoimentos dos envolvidos na rede.
A rede de negócios promoveu a adesão ao consumo colaborativo usando apelos de
ordem social e econômica. Os apelos de ordem social decorrem

das consequências do

crescimento econômico mundial e da mudança da escala de valores da sociedade
(COMMUNISPACE & OGILVY, 2010; WBCSD, 2011). Eles abrangem motivações
relacionadas a sustentabilidade, ao coletivismo e ao anti consumismo (ALBINSSON;
PERERA, 2012; LUCHS et al., 2011; OZANNE; BALLANTINE, 2010).
De acordo com Albisson e Perera (2012), o consumo colaborativo pode ser uma
forma de aumentar a conscientização sobre questões sociais relativas à sustentabilidade e aos
impactos do hiperconsumo. Eles afirmam que a participação neste tipo de modalidade de
consumo promove entre os indivíduos, uma percepção de maior envolvimento e
comprometimento com a comunidade. Luchs et al. (2011) fizeram uma revisita ao ciclo de
consumo e apontaram, em cada uma de suas etapas, os benefícios das práticas de
compartilhamento. Eles entenderam que estas práticas constituem uma forma de minimizar o
volume de objetos consumidos (hiperconsumo), criando maior conscientização a respeito do
consumo, e promovendo a sustentabilidade. Para Ozanne e Ballantine (2010), o consumo
colaborativo surgiu como uma alternativa menos agressiva de expressar uma ideologia
anticonsumo.
Os apelos de ordem econômica utilizados pela rede de negócios abordam a redução
de custos e a possibilidade de ganhos financeiros (BOTSMAN; ROGERS, 2011; GANSKY,
2010; MAURER et al., 2012; OWYANG; SAMUEL, 2015; RIFKIN, 2000). Segundo Rifkin
(2000), o conceito de propriedade vem perdendo importância em função de uma tendência
crescente de substituição da posse pelo acesso. Como vantagem deste último ele aponta a
redução dos custos de manutenção obtidos no compartilhamento, e a rentabilização dos
investimentos por meio da monetização do estoque excedente e ocioso. Da mesma forma,
Gansky (2010) cita que o motivador financeiro vai além da redução de custos, e também
envolve a oportunidade de ganho que este tipo de consumo pode trazer para seus participantes.
Na pesquisa realizada por Owayang e Samuel (2015) observou-se que 82% das transações
realizadas na economia compartilhada têm como motivação a redução de custos. No Brasil,
Maurer et al. (2012) também apontam que a economia de custos tem papel importante na
disseminação das práticas de compartilhamento.
Os motivadores individuais de adesão ao consumo colaborativo, em parte se
assemelham a alguns apelos utilizados pela rede de negócios.

Na literatura eles foram
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analisados por meio de abordagens qualitativas e quantitativas. Também foram investigados
em diversos segmentos do consumo colaborativo, tais como, aluguel e trocas, e em relações
comerciais do tipo B2C (business to consumer) e C2C (consumer to consumer).
A partir de uma revisão da literatura que investiga os motivadores individuais de
adesão ao consumo colaborativo, os mesmos foram agrupados em seis temas que se mostraram
relevantes nas pesquisas realizadas: 1) financeiro, 2) sustentabilidade, 3) conveniência, 4)
interação social, 5) confiança, e 6) inovação e distinção. O Quadro 2.2 apresenta uma síntese
das abordagens encontradas e a respectiva classificação no tema de relevância.
Nas seções a seguir cada motivador será apresentado em detalhes. Além disso,
tendo em vista o segundo objetivo da pesquisa, ou seja, avaliar a relação entre o materialismo
e a importância atribuída aos aspectos motivadores de sua propensão a adesão, também serão
formuladas as hipóteses associadas a cada um dos motivadores.
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Quadro 2.2 Literatura que apresenta os principais estudos sobre motivadores à adesão ao consumo colaborativo

LAWSON, 2011

LAMBERTON;
ROSE, 2012

X

Estados
Unidos

X

Questionários online

Estados
Unidos

X

X

Questionários online

Estados
Unidos

X

X

Quantitativo
461 respondentes

Quantitativo
Questionários online

Qualitativa
12 consumidores participantes no aluguel de
produtos

Qualitativa
Entrevistas em profundidade por
meio de roteiro semi-estruturado

Quantitativo
232 respondentes com idade de 19 a 65 anos

Quantitativo
Questionários online

Quantitativo
Estudo 1 - 369 participantes
Estudo 2 - 123 participantes
Estudo 3 - 105 participantes

CARBON REVIEW; Quantitativo
CAMPBELL
383 respondentes participantes ou não do
MITHUN, 2012
consumo colaborativo
Fonte: Elaborado pelo Autor

Inovação e
Distinção

X

Qualitativo
Entrevistas em profundidade por
meio de roteiro semi-estruturado

Sustentabilidade

Alemanha

Qualitativo
6 executivos de empresas com as seguintes
características:
a) aluguel de produtos nos segmentos B2B,
B2C e C2C;
b) intenção de entrada no mercado de aluguel
(varejo de eletrônicos e produtos de luxo)

País

Interação Social

Método de
Coleta de Dados

Conveniência

MOELLER;
WITTKOWSKI,
2010

Perfil da Amostra

Financeiro

Literatura

Confiança

Tema dos Fatores Motivadores à Adesão

X

X

X

X

X

X
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Quadro 2.2 Literatura que apresenta os principais estudos sobre motivadores à adesão ao consumo colaborativo (continuação)

X

X

X

X

X

X

Estados
Unidos
Canadá
Reino
Unido

X

X

X

X

Bélgica

X

X

X

X

Entrevistas em profundidade por meio
de roteiro semi-estruturado
X

Questionários online

Finlândia

Quantitativo
Estudo 1 - 90.112 participantes
Estudo 2 - 2.517 participantes

Questionários online

Qualitativo
6 entrevistados participantes do
consumo colaborativo

Qualitativo
Entrevistas em profundidade por meio
de roteiro semi-estruturado

Quantitativo
2500 respondentes

Quantitativo
Questionários online

Fonte: Elaborado pelo Autor

Conveniência

Inovação e
Distinção

VAN DE GLIND, 2013

X

País

Brasil

Quantitativo
HAMARI; UKKONEN;
168 respondentes participantes ou não
SJÖKLINT, 2013
do consumo colaborativo

OWYANG; SAMUEL;
GREENVILLE, 2013

Sustentabilidade

Qualitativo
Total de 11 entrevistados dos quais 7
eram gestores de empresas de consumo
colaborativo e 4 eram participantes do
consumo colaborativo

Método de
Coleta de Dados

Interação Social

MAURER et al., 2012

Perfil da Amostra

Financeiro

Literatura

Confiança

Tema dos Fatores Motivadores à Adesão

X

20
Quadro 2.2 Literatura que apresenta os principais estudos sobre motivadores à adesão ao consumo colaborativo (continuação)

Interação Social

Sustentabilidade

Noruega

X

X

X

X

X

Brasil

X

Questionários online

Alemanha

X

Questionários online

Alemanha

X

Método de
Coleta de Dados

STENE; HOLTE, 2014

Qualitativo
24 entrevistados dos quais 17 eram
participantes do consumo colaborativo

ALVES; YAMIN;
SALLES, 2014

Qualitativo
Entrevistas para aplicação da técnica de
14 participantes do consumo
laddering
colaborativo somente do sexo feminino

BAUMEISTER;
WANGENHEIM,
2014

Quantitativo
2.098 respondentes

MOHLMANN, 2015

Quantitativo
Estudo 1 - 236 participantes
Estudo 2 - 187 participantes

Fonte: Elaborado pelo Autor

Focus group

País

Inovação e
Distinção

Confiança

Perfil da Amostra

Conveniência

Literatura

Financeiro

Tema dos Fatores Motivadores à Adesão

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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2.2.1.1 Financeiro

O aspecto financeiro é o fator de motivação à adesão ao consumo colaborativo
citado com mais frequência na literatura (BAUMEISTER; WANGENHEIM, 2014; HAMARI;
UKKONEN; SJÖKLINT, 2013; LAMBERTON; ROSE, 2012; LAWSON, 2011; MAURER et
al., 2012; MOELLER; WITTKOWSKI, 2010; MOHLMANN, 2015; STENE; HOLTE, 2014).
Este aspecto corresponde à percepção que o consumidor tem em reduzir o custo de propriedade
por meio do compartilhamento, refletindo um comportamento racional e consciente a respeito
da relação entre o objeto de consumo e seu preço (LICHTENSTEIN; BLOCH; BLACK, 1988).
Além da redução de custos, na motivação financeira também há a possibilidade de
ganho monetário quando o consumidor assume o papel de fornecedor ou provedor do acesso.
Alguns autores também apontam, entre as motivações de caráter financeiro, a previsibilidade
de outros custos envolvidos antes, durante e depois do consumo.(BAUMEISTER;
WANGENHEIM, 2014; LAMBERTON; ROSE, 2012).
Segundo Moeller e Wittkowski (2010), a propensão à adesão ao consumo
colaborativo aumenta à medida que cresce o custo da aquisição do bem em relação ao custo de
acessá-lo via compartilhamento. Os autores ainda afirmam que na análise desta relação, os
consumidores consideram o tempo de duração e a frequência de uso do objeto.
A hipótese formulada a seguir propõe avaliar a importância que o benefício
financeiro exerce para os consumidores materialistas, na sua motivação em aderir ao consumo
colaborativo. Consumidores mais materialistas apresentam um perfil perdulário, menos
engajados na atividade de poupar, e mais suscetíveis a contração de dívidas e empréstimos
(PONCHIO; ARANHA, 2008; WATSON, 2003). Sendo assim, na hipótese referente a este
motivador, espera-se que o materialismo influencie negativamente no seu grau importância na
decisão de adesão ao consumo colaborativo:

H2a: O nível de materialismo do indivíduo influencia negativamente o nível de importância
que o apelo de redução de custos tem na sua decisão em aderir ao consumo colaborativo.
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2.2.1.2

Conveniência

A orientação do consumo por conveniência busca minimizar o tempo e os esforços
empenhados no processo de consumir. Tais esforços envolvem as atividades de aquisição,
utilização, manutenção e armazenamento (COLWELL et al., 2008; MOELLER;
WITTKOWSKI, 2010).
Stene e Holte (2014) afirmam que o diferencial entre a aquisição de bens e o seu
compartilhamento está no senso de conveniência que o segundo tem. A motivação associada a
conveniência pressupõe maior disponibilidade de ofertas, facilidade no seu acesso, redução de
limitações de uso ou do risco de indisponibilidade (BAUMEISTER; WANGENHEIM, 2014;
LAMBERTON; ROSE, 2012; STENE; HOLTE, 2014). Um segundo fator de atratividade, diz
respeito ao fato de que, a maior parte das iniciativas desta prática de consumo encontra-se em
plataformas virtuais. O ambiente virtual agiliza o acesso às ofertas, e transmite uma sensação
de controle e independência para seus participantes (BELK, 2014). Além destes aspectos,
Moeller e Wittkowski (2010) referem-se a redução dos esforços requeridos nas atividades de
manutenção e armazenamento, que praticamente inexistem nesta modalidade (MOELLER;
WITTKOWSKI, 2010).
De acordo com Fitzmaurice e Comergys (2006) e Segev, Shoham e Gavish (2015),
consumidores mais materialistas consideram gastar mais tempo no ato de consumir em relação
a outros consumidores. Dada esta característica, na hipótese formulada a seguir, espera-se que
o materialismo influencie negativamente na importância da conveniência na sua propensão em
aderir ao consumo colaborativo:

H2b: O nível de materialismo do indivíduo influencia negativamente o nível de importância
que o apelo de conveniência e praticidade têm na sua decisão em aderir ao consumo
colaborativo.
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2.2.1.3

Confiança

A confiança pode ser entendida como a relação estabelecida entre indivíduos que
se apresentam em atitudes honestas e colaborativas nos meios onde estão inseridos (JOSANG;
ISMAIL; BOYD, 2007).
Na economia colaborativa, a confiança é considerada um princípio fundamental
para a realização de transações e intercâmbios entre as partes (BOTSMAN; ROGERS, 2011;
LAMBERTON; ROSE, 2012; MAURER et al., 2012; MOHLMANN, 2015). Dada esta
característica, o seu estabelecimento é um facilitador na adesão ao consumo colaborativo.
Owyang e Samuel (2015) apontam em sua pesquisa que 25% dos potenciais consumidores na
economia colaborativa têm sua participação condicionada à reputação e à confiança nas
empresas envolvidas. A mesma conclusão foi obtida por Mohlman (2015), que também apontou
a confiança como determinante da satisfação na prática do consumo colaborativo.
Segundo a teoria proposta por Morgan e Hunt (1994), que trata do
comprometimento e da confiança no marketing de relacionamento, a confiança é o maior
preditor de atividades que envolvem cooperação. Na mesma linha, Cox et al. (2009) afirmam
que a confiança e a reciprocidade são fatores determinantes para a cooperação entre pares.
Uma vez que as plataformas virtuais são o ambiente predominante para o
estabelecimento do consumo colaborativo, Maurer et al. (2012) destacam a necessidade da
criação de mecanismos de controle nesses ambientes, visando a geração de confiança entre as
partes.
De acordo com Kasser (2016) e Watson (2003), indivíduos mais materialistas têm
menor aversão a situações de risco, o que pode minimizar a importância da confiança nas
relações existentes no consumo colaborativo. Com base nesse contexto formula-se a próxima
hipótese:

H2c: O nível de materialismo do indivíduo influencia negativamente o nível de importância
que a confiança no prestador do serviço (pessoa ou empresa) tem na sua decisão em aderir ao
consumo colaborativo.
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2.2.1.4 Sustentabilidade

A sustentabilidade enquanto fator motivador ao engajamento no consumo
colaborativo refere-se à preocupação, no ato de consumo, com as consequências ambientais,
sociais e econômicas da aquisição, uso e disposição de produtos, a fim de atender às
necessidades de gerações atuais e futuras (LUCHS et al., 2011). Sheth (2010) afirma que o
crescimento global do hiperconsumo se torna uma questão a ser tratada dentro dos objetivos da
promoção de um consumo sustentável.
O volume crescente de consumo observado nos últimos anos tem gerado impactos
nocivos ao meio ambiente e na disponibilidade de recursos naturais (DAUVERGNE, 2010).
Por este motivo a preocupação com o meio ambiente e o consumo consciente tornam-se apelos
relevantes na substituição da aquisição pelo compartilhamento. O consumo colaborativo é
entendido como uma opção às práticas de anticonsumismo e de consumo sustentável (MONT,
2004; OZANNE; BALLANTINE, 2010).
Ozanne e Ballantine (2010) abordaram o consumo colaborativo como uma
alternativa para expressar uma ideologia anticonsumo. Por meio de uma pesquisa quantitativa
entre membros de uma biblioteca de brinquedos, eles identificaram que a adesão ao consumo
colaborativo é composta tanto por motivações relacionadas aos benefícios sociais e
comunitários, como também por atitudes de anticonsumo, representando uma forma menos
“agressiva” de reação ao hiperconsumo.
Mont (2004) reconhece o consumo colaborativo como uma forma de lidar com
padrões de comportamento não sustentáveis presentes na sociedade. Entretanto, ele adverte que
as instituições exercem um papel fundamental em criar atratividade para que estas formas de
consumo sustentável sejam disseminadas. Na mesma linha, Prothero et al. (2011) afirmam que,
apesar da taxa de adesão a esta nova prática ainda ser relativamente pequena entre os
consumidores, sua taxa de crescimento global reflete sua pré-disposição em adotar um
comportamento de consumo mais frugal (e, portanto, mais sustentável).
Banerjee e McKeage (1994), Kasser (2003), Kilborne e Pickett (2008) afirmam
que indivíduos materialistas tendem a ser menos engajados em movimentos que promovem a
sustentabilidade, pois apresentam menor preocupação com questões ambientais. Nesta
condição, formula-se a próxima hipótese e espera-se encontrar uma relação negativa entre o
materialismo e a importância de aspectos sustentáveis na adesão ao consumo colaborativo.
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H2d: O nível de materialismo do indivíduo influencia negativamente o nível de importância
que o apelo de consumo sustentável tem na sua decisão em aderir ao consumo colaborativo.

2.2.1.5 Interação Social

A interação social representa o sentimento de integrar e participar de uma
comunidade, com interesses e valores comuns (BAUMEISTER; WANGENHEIM, 2014;
STENE; HOLTE, 2014; HAMARI; UKKONEN; SJÖKLINT, 2013). Nesse sentido, Botsman
e Rogers (2011) apontam para uma mudança no comportamento da sociedade, que passa a
valorizar as relações interpessoais por meio da criação de grupos com objetivos comuns, seja
em ambientes on-line ou off-line.
Uma vez que o consumo colaborativo está desenvolvido sob o conceito de
compartilhamento, a interação social é determinante em suas atividades. Desta forma, ela tornase um aspecto motivador na sua adesão. Tal fato também é atestado por Albinsson e Pereira
(2012), que apontam o espírito comunitário como o princípio norteador para o engajamento em
práticas de consumo colaborativo.
A interação social também constitui elemento importante de apoio na construção
da reputação no ambiente onde o consumo colaborativo ocorre (BOTSMAN; ROGERS, 2011).
A reputação, neste caso, pode ser entendida como a participação de indivíduos que
compartilham seu conhecimento e com isso aumentam seu reconhecimento na comunidade,
conferindo diferenciação em relação aos demais (WASKO; FARAJ, 2005).
A hipótese construída para a motivação pela interação social tem como base a
relação deste aspecto com o materialismo. Richins e Dawson (1992) relataram insatisfação nas
relações pessoais observadas entre os materialistas. Neste sentido, por serem mais insatisfeitos,
espera-se encontrar um baixo grau de importância relativo à interação social, na sua decisão de
participar do consumo colaborativo:

H2e: O nível de materialismo do indivíduo influencia negativamente o nível de importância
que que o apelo de integrar um grupo de pessoas com interesses e valores comuns tem na sua
decisão em aderir ao CC
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2.2.1.6

Inovação e Distinção

A inovação refere-se ao comportamento de consumo que reflete interesse, aquisição
e uso de novidade. Existe correlação positiva e significativa entre o consumo orientado a
inovação e a necessidade de distinção (ROEHRICH, 2004).
O consumo colaborativo é percebido como uma forma de acesso a novidades e a
produtos que promovem distinção (produtos únicos). Por esta razão, o acesso a produtos
inovadores sem o comprometimento da posse, configura-se como um motivador ao
engajamento no consumo colaborativo. Moeller e Wittkowski (2010) e Van de Glind (2013)
apontam em suas pesquisas que consumidores mais inovadores são mais suscetíveis ao
consumo colaborativo. Além disso, Baumeister e Wangenhein (2014), Hamari, Ukkonen e
Skõklint (2013), Van de Glind (2013) e Alves et al. (2014) identificaram que o consumo
colaborativo é um meio de acessar produtos que trazem distinção pelo seu valor simbólico.
A possibilidade de acesso a produtos inovadores e simbólicos pode apresentar-se
atrativa perante os materialistas. De acordo com Lynn e Harrys (1997) o materialismo possui
correlação significativa com a necessidade de distinção. Além disso, indivíduos mais
materialistas são mais suscetíveis ao consumo de produtos inovadores (GOLDSMITH et al.,
2013; MISHRA; MISHRA, 2011). De acordo com estas características, formula-se a última
hipótese, e espera-se encontrar uma relação positiva entre o materialismo e a importância do
acesso a inovação na sua decisão em aderir ao consumo colaborativo.

H2f: O nível de materialismo do indivíduo influencia positivamente o nível de importância que
a possibilidade de acessar novidades tem na sua decisão em aderir ao consumo colaborativo.

2.3

FORMULAÇÃO DAS HIPÓTESES DE PESQUISA

A formulação das hipóteses de uma pesquisa científica visa responder o problema
de pesquisa, assim como seus objetivos (LIMA, 2008). O Quadro 2.3 apresenta uma síntese das
hipóteses que serão investigadas neste estudo, bem como a literatura utilizada como referência
nessa formulação.
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Quadro 2.3 Síntese das hipóteses de estudo
Hipótese
H1a

H1b

H1c

Literatura que suporta o Consumo
Colaborativo
BELK, 2007
O nível de materialismo no indivíduo influencia positivamente a sua
propensão e aderir ao consumo colaborativo praticado na forma de troca ou ROSEMBLUM, 2015
aquisição de objetos usados
Descrição

O nível de materialismo no indivíduo influencia negativamente a sua
propensão e aderir ao consumo colaborativo praticado na forma de troca de
bens intangíveis
O nível de materialismo no indivíduo influencia negativamente a sua
propensão e aderir ao consumo colaborativo praticado na forma de aluguel
de bens

O nível de materialismo no indivíduo influencia negativamente a sua
propensão e aderir ao consumo colaborativo praticado na forma de aluguel
de um bem de alto valor (carro)
Fonte: Elaborado pelo autor
H1d

Literatura que suporta o
Materialismo
BELK, 1985
RICHINS; DAWSON, 1992
EASTMAN; GOLDSMITH; FLYNN,
1999
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Quadro 2.3 Síntese das hipóteses de estudo (continuação)
Hipótese

Descrição

H2a

O nível de materialismo do indivíduo influencia negativamente o nível de
importância que o apelo de redução de custos tem na sua decisão em aderir
ao consumo colaborativo

H2b

O nível de materialismo do indivíduo influencia negativamente o nível de
importância que o apelo de conveniência e praticidade têm na sua decisão
em aderir ao consumo colaborativo

H2c

O nível de materialismo do indivíduo influencia negativamente o nível de
importância que a confiança no prestador do serviço (pessoa ou empresa)
tem na sua decisão em aderir ao consumo colaborativo

H2d

O nível de materialismo do indivíduo influencia negativamente o nível de
importância que o apelo de consumo sustentável tem na sua decisão em
aderir ao consumo colaborativo

Literatura que suporta o Consumo
Literatura que suporta o
Colaborativo
Materialismo
MOELLER; WITTKOWSKI, 2010
PONCHIO; ARANHA, 2008
LAWSON, 2011
WATSON, 2003
LAMBERTON; ROSE, 2012
MAURER et al., 2012
HAMARI; UKKONEN; SJÖKLINT, 2013
VAN DE GLIND, 2013
STENE; HOLTE, 2014
ALVES; YAMIN; SALLES, 2014
BAUMEISTER; WANGENHEIM, 2014
MOELLER; WITTKOWSKI, 2010
FITZMAURICE; COMERGYS, 2006
LAWSON, 2011
STENE; HOLTE, 2014
BAUMEISTER; WANGENHEIM, 2014
BELK, 2014b
KASSER (2003)
KILBOKILBOURNE E PICQUET
(2008)
MONT, 2004
OZANNE; BALLANTINE, 2010

MOELLER; WITTKOWSKI, 2010
MAURER et al., 2012
HAMARI; UKKONEN;
H2e
SJÖKLINT, 2013
STENE; HOLTE, 2014
BAUMEISTER; WANGENHEIM, 2014
MOELLER; WITTKOWSKI, 2010
O nível de materialismo do indivíduo influencia positivamente o nível de
MAURER et al., 2012
H2f importância que a possibilidade de acessar novidades tem na sua decisão em
ALVES; YAMIN; SALLES, 2014
aderir ao consumo colaborativo
BAUMEISTER; WANGENHEIM, 2014
Fonte: Elaborado pelo autor

DITTMAR, 2005
KASSER, 2003
KILBOURNE; PICKETT, 2008
RICHINS; DAWSON, 1992

O nível de materialismo do indivíduo influencia negativamente o nível de
importância que o apelo de integrar um grupo de pessoas com interesses e
valores comuns tem na sua decisão em aderir ao consumo colaborativo

LYNN; HARRIS, 1997
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3

METODOLOGIA

Neste capítulo será apresentada a abordagem metodológica utilizada neste estudo.
O seu desenvolvimento seguirá a estrutura apresentada na Figura 3.1.

Figura 3.1 Estrutura da abordagem metodológica
Fonte: Elaborado pelo autor

3.1

TIPO DE PESQUISA

Na literatura são encontradas diversas formas de classificação das pesquisas de
marketing (MALHOTRA, 2012; MATTAR; OLIVEIRA; MOTTA, 2014; VIEIRA, 2002).
Segundo Vieira (2002) e Mattar, Oliveira & Motta (2014) a forma mais empregada é aquela
que classifica as pesquisas em exploratória, descritiva ou causal. As pesquisas de concepção
exploratória visam buscar maior informação e compreensão sobre a natureza do problema; as
descritivas visam conhecer e interpretar características ou funções do mercado sem qualquer
interferência para modificá-las; e as causais, obter evidências da relação de causa e efeito entre
variáveis por meio de experimentos. Adotando tal classificação, este estudo envolveu pesquisas
de concepção exploratória e descritiva, realizadas em duas fases.
Na primeira fase foi conduzida uma pesquisa bibliográfica de caráter exploratório.
A pesquisa bibliográfica permite acessar e sintetizar o referencial teórico disponível sobre o
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tema. Além disso, serve de base para identificar as variáveis a serem pesquisadas, sua
operacionalização e mensuração (MALHOTRA, 2012). Creswell (2007) enfatiza a importância

da realização da pesquisa bibliográfica para uma fundamentação adequada da pesquisa de
campo. Nesse sentido foi realizado um levantamento abrangendo os temas centrais do estudo materialismo e consumo colaborativo - em livros, teses, dissertações, periódicos nacionais e
internacionais, bem como em publicações de órgãos governamentais e não governamentais com
credibilidade reconhecida. Os resultados obtidos foram descritos no capítulo de Referencial
Teórico.
Na segunda fase foi realizada uma pesquisa de campo descritiva a fim de responder
à questão de pesquisa. Para Vieira (2002) pesquisas descritivas visam identificar, classificar e
interpretar fenômenos, podendo se aproximar das pesquisas causais quando são utilizadas para
analisar a relação entre variáveis. Malhotra (2012) fortalece essa proposição ao afirmar que as
pesquisas descritivas também são realizadas para determinar o grau de associação das variáveis
de marketing. Sendo assim, a pesquisa descritiva torna-se apropriada este estudo que pretendeu
avaliar a antecedência e relação entre variáveis latentes e observáveis.

3.2

ABORDAGEM

Em vista dos objetivos propostos e da revisão da literatura utilizou-se uma
abordagem quantitativa. Para Creswell (2007) a abordagem quantitativa é utilizada quando o
propósito da investigação é testar teorias, hipóteses, variáveis específicas e relações entre
variáveis. Na mesma linha, Lima (2008) enfatiza que este tipo de abordagem é adequado para
testar hipóteses a partir de dados que possam se quantificados e analisados por meio recursos
estatísticos.
A pesquisa de campo descritiva com abordagem quantitativa requer uma concepção
planejada e estruturada a fim de responder as hipóteses previamente formuladas. Para tanto é
necessário haver uma especificação clara do instrumento e processo de coleta de dados, assim
como do seu tratamento e métodos utilizados para a análise dos dados (LIMA, 2008; MATTAR;
OLIVEIRA; MOTTA, 2014).
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3.3

MÉTODO DE PESQUISA

Uma vez que a abordagem é quantitativa o método escolhido para o levantamento
de campo foi o survey. Este método é apropriado quando há interesse em se obter descrições
quantitativas a respeito de características, ações ou opiniões de um grupo de pessoas
representantes de uma população de interesse (FREITAS et al., 2000).
No survey a coleta de dados ocorre por meio de entrevistas junto a este grupo de
pessoas. As entrevistas são baseadas em um questionário estruturado e previamente definido.
Suas respostas constituem a base de dados de análise, e podem referir-se a uma visão pessoal
ou a respeito de uma outra unidade de análise, como por exemplo uma empresa
(PINSONNEAULT; KRAEMER, 1993).
No caso deste estudo, o levantamento de campo ocorreu num único momento,
caracterizando-o como um estudo de corte transversal (MALHOTRA, 2012).

3.4

POPULAÇÃO E AMOSTRA

Amostra é um subgrupo de indivíduos selecionados dentro da população alvo de
estudo, e amostragem é o processo utilizado para realizar esta seleção. O uso de amostra em
pesquisa baseia-se na premissa de que a análise dos dados coletados de alguns elementos
representantes de uma população podem fornecer informações sobre toda a população. Por isso
a definição clara da população alvo de estudo, da amostragem e da amostra tornam-se parte
essencial do projeto de uma pesquisa quantitativa descritiva por meio de levantamento de
campo (MALHOTRA, 2012; MATTAR; OLIVEIRA; MOTTA, 2014).
Para os fins desta pesquisa considerou-se como população alvo de estudo
moradores da região metropolitana de São Paulo com mais de 18 anos. Dada a condição de
acessibilidade a esta população, a técnica de amostragem utilizada foi por meio de uma
abordagem não probabilística por conveniência. Neste tipo de abordagem a seleção dos
indivíduos da amostra não é aleatória, e confia no julgamento do pesquisador e na
disponibilidade dos indivíduos (MALHOTRA, 2012).
A amostra foi constituída por 223 indivíduos. Na literatura não existe consenso
sobre o tamanho mínimo para uma amostra (KLINE, 2015; LAROS, 2005; WOLF et al., 2013).
Laros (2005) apresenta referências de duas linhas distintas em termos de recomendações para
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seu dimensionamento: uma defende o critério baseado no número absoluto de casos enquanto
que a outra a razão de casos por variável. Wolf et al. (2013) desenvolveram uma pesquisa sobre
o tamanho de amostra necessário para uso em equações estruturais (análise utilizada nesta
pesquisa). Por meio do método de simulação de Monte Carlo, os autores analisaram o
desempenho de modelos baseados em equações estruturais sob diversos tamanhos de amostras
e cenários de variáveis. Eles concluem que “um tamanho não se ajusta a tudo” (WOLF et al.,
2013, p. 10, tradução do autor) e que “quantidade não representa qualidade” (WOLF et al.,
2013, p. 11, tradução do autor). Em linha com estas conclusões, Kline (2015) destaca que
fatores tais como complexidade dos modelos que serão desenvolvidos, tipos de variáveis
medidas e precisão devem ser considerados para determinar o tamanho mínimo de uma amostra.
Não obstante disso, ele sugere dois referenciais. O primeiro tem como base as amostras
utilizadas em diversas áreas de pesquisa cuja a mediana dos tamanhos é 200. O segundo é que
amostras com tamanho inferior a 100 casos comprometem análises com modelos de equações
estruturais. Dado que nesta pesquisa foi utilizada a modelagem por equações estruturais como
técnica de análise, a amostra com 223 indivíduos mostrou-se adequada.

3.5

OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSTRUTOS

De acordo com Babbie (2003) as perguntas presentes em um questionário
representam a operacionalização de um conceito (ou construto) que se pretende observar. Lima
(2008) também afirma que o teor das respostas apoia a verificação das hipóteses de pesquisa.
Na presente pesquisa, o materialismo e consumo colaborativo são os construtos centrais das
hipóteses a serem investigadas. Nas seções a seguir serão apresentadas as formas de
operacionalização destes construtos

3.5.1

Materialismo

Para a operacionalização do construto materialismo adotou-se como referência a
versão reduzida da escala criada por Richins (2004) composta por 9 itens. De acordo com a
autora, esta versão é adequada quando o objetivo é mensurar o materialismo de forma mais
ampla, sem interesse específico nas dimensões que o compõe. Ponchio e Aranha (2008) fizeram
a adaptação desta versão reduzida para a língua portuguesa (APÊNDICE B). Na adaptação estes
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autores propuseram quatro ajustes na escala original a partir dos resultados obtidos em seu
processo de validação. Por meio de testes em uma população com renda mensal não superior a
R$ 1.200,00, eles buscaram garantir a compreensão dos itens componentes da escala e validar
sua confiabilidade. Para Bearden e Netemeyer (1999) o uso de uma escala para a medição de
determinado construto requer a aplicação de procedimentos que certifiquem sua validade no
contexto em que será utilizada. Estes procedimentos visam garantir que o instrumento utilizado
para sua medição o represente, e seja confiável. Uma vez que a população alvo deste estudo
tem perfil diferente daquela utilizada por Ponchio e Aranha (2008), optou-se por fazer uma
nova validação da escala adaptada.
O processo de validação da escala adaptada por Ponchio e Aranha (2008) no
contexto desta pesquisa seguiu as recomendações propostas na literatura para validação de
escalas (CHURCHILL, 1979; COSTA, 2011; NETEMEYER; BEARDEN; SHARMA, 2003;
ZAMBALDI; COSTA; PONCHIO, 2014). O materialismo, segundo a escala de Richins (2004),
é um construto de natureza reflexiva composto por múltiplos itens. Para a validação de escalas
de construtos desta natureza, Zambaldi, Costa e Ponchio (2014) recomendam a avaliação de
medidas de confiabilidade e validade. A confiabilidade pode ser entendida como uma medida
que representa a precisão de uma escala, enquanto que a validade mensura o quanto esta escala
representa o construto a que se propõe mensurar (COSTA, 2011).
As estratégias de verificação da validade de uma escala podem ser divididas em três
grupos: a validade de translação, a validade de critério e a validade de construto
(NETEMEYER; BEARDEN; SHARMA, 2003). A validade de translação é uma medida de
caráter qualitativo e normalmente realizada por especialistas. Seu objetivo é avaliar o conteúdo
do instrumento à luz do que se pretender medir, e a forma como o mesmo está redigido e
estruturado. Neste estudo não foi realizada a validade de translação uma vez que a mesma já
foi executada no momento da adaptação feita por Ponchio e Aranha (2008), não havendo
indicação da necessidade de refazê-la.
A validade de critério corresponde à análise da associação entre a medida obtida na
escala a ser validada com uma medida de referência, sabidamente relacionada com o construto
alvo da escala (COSTA, 2011). Como estratégia para sua verificação foi utilizada a versão
brasileira da escala de consumo por status adaptada por Strehlau e Aranha (2004) (APÊNDICE
C). A literatura sobre materialismo aponta sua associação com o consumo por status, ou seja,
indivíduos mais materialistas possuem um comportamento de compra voltado para o status
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(BURROUGHS; RINDFLEISCH, 2002; CHAPLIN; JOHN, 2007; EASTMAN et al., 1997;
GROHMANN; BATTISTELLA; RADONS, 2012; KASSER, 2003; RICHINS; DAWSON,
1992). Destaca-se que, apesar de Strehlau e Aranha (2004) terem utilizado uma escala de sete
pontos para validar a escala de consumo de status, na presente pesquisa optou-se pela utilização
de uma escala de cinco pontos . Zambaldi, Costa e Ponchio (2014) recomendam a utilização do
maior número de pontos possíveis na mensuração de uma escala, entretanto eles ponderam que
tal decisão deve também ser balizada pelo espaço ocupado no questionário e pela facilidade de
resposta por parte dos respondentes. Neste sentido justificou-se a redução da escala de sete para
cinco pontos, visando uma padronização na avaliação dos itens de todas as escalas adotadas
nesta pesquisa, bem como a diminuição no tempo de aplicação do instrumento de coleta de
dados.
Por fim a validade de construto refere-se à análise de aderência entre a
operacionalização de um construto e a expectativa teórica a respeito deste construto, ou seja, a
teoria a ele associado em termos de conceito e suas propriedades (ZAMBALDI; COSTA;
PONCHIO, 2014). Costa (2011) relata algumas estratégias de verificação para a validade de
construto. No caso deste estudo foram verificadas as validades convergente e discriminante. A
primeira avalia se os itens da escala estão relacionados ao construto e entre si. A segunda avalia
em que grau a escala adotada se diferencia de outras das quais deveria se diferenciar. Para a
verificação de ambas foram utilizados Modelos de Equações Estruturais (SEM - Structural
Equation Models).
Como complemento à validade de construto, foi avaliado também a existência viés
de resposta associado a comportamento de respostas socialmente desejáveis ou desejabilidade
social (SDR). Richins (2004) considerou importante controlar este tipo de viés de resposta na
proposta da versão reduzida da escala de materialismo. Tal fato visava investigar a relação
positiva que alguns autores reportaram entre a desejabilidade social e o materialismo, ou seja,
que a desejabilidade pode alterar o padrão de respostas em relação ao materialismo
(BURROUGHS; RINDFLEISCH, 2002; MICK, 1996).
Os autores Steenkamp, De Jong e Baumgartner (2010) reforçam a proposição de
Richins (2004) em seu estudo, cujos objetivos foram apontar as tendências sobre o viés de
resposta associado a desejabilidade social (SDR). Nele também foram apresentados os
resultados de uma pesquisa aplicada em 26 países, que relaciona o SDR com as escalas de 9
importantes construtos de marketing, entre eles o materialismo. Segundo estes autores, o viés
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de resposta por desejabilidade social deve ser analisado por meio de dois componentes. O
primeiro relaciona-se ao self, no qual o indivíduo tem uma tendência a se autodescrever de
forma exageradamente positiva (tendência de respostas egoístas, ou em inglês, ERT – egoistic
response tendency). O segundo relaciona-se ao meio, ou seja, o indivíduo direciona suas
respostas para uma imagem positiva, de forma a passar a ideia de uma pessoa confiável e
socialmente convencional (tendência de respostas moralistas, ou em inglês, MRT – moralistic
response tendency). No estudo empírico estes componentes foram mensurados por meio de uma
versão reduzida da escala multidimensional proposta por Paulhus (1991) denominada BIDR
(balanced inventory of desirable responding). De acordo com os critérios adotados para a
verificação de associação entre o SDR e o construto materialismo (medido por meio da escala
de Richins (1992)), o estudo aponta que no Brasil esta relação pode existir e, portanto, não deve
ser desprezada quando este construto (materialismo) é investigado. Sendo assim, na presente
pesquisa avaliou-se a desejabilidade social (SDR) por meio da aplicação da mesma escala
utilizada por Steenkamp, De Jong e Baumgartner (2010), na sua versão para a língua portuguesa
(APÊNDICE D). Para a análise de sua associação com o materialismo foi aplicada a técnica de
modelagem por Equações Estruturais (SEM - Structural Equation Models).
Como estratégia de verificação da confiabilidade, de acordo com as recomendações
de Churchill (1979) e de Netemeyer, Bearden e Sharma (2003), adotou-se a análise do
coeficiente alfa de Cronbach e das correlações item-total e inter-item. Desta forma são
reduzidos os possíveis riscos associados a utilização exclusivamente do coeficiente alfa de
Cronbach.

3.5.2

Consumo Colaborativo

A operacionalização do construto de consumo colaborativo se deu por meio da
apresentação do conceito aos entrevistados, seguida de questionamento direto sobre sua
propensão em aderir a esta forma de consumo. Foram apresentadas as quatro formas mais
praticadas no Brasil segundo pesquisa realizada pela consultoria Market Analysis em fevereiro
de 2015, junto a 905 adultos residentes nas principais capitais brasileiras (ROSEMBLUM,
2015). São elas: troca ou venda de usados, aluguel ou empréstimo de produtos, troca de bens
intangíveis e aluguel de carros. A propensão a adesão foi mensurada da mesma forma que Van
De Glind (2013) e Ornellas (2012) fizeram em suas pesquisa. Eles utilizaram escalas de
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intenção comportamental. Van De Glind (2013) investigou a adesão ao consumo colaborativo
em consumidores da cidade de Amsterdã, identificando seus motivadores e o potencial de
consumo nesta prática. Ornellas (2012), por sua vez, avaliou o processo de mudança
comportamental de consumidores da cidade de São Paulo na aceitação da prática de
compartilhamento de automóveis, conhecida como car sharing. Hair et al. (2014) afirmam que
o uso de escalas desse tipo é comum em marketing, e se aplica quando há interesse em avaliar
a probabilidade de indivíduos se comportarem de uma determinada maneira perante produtos
ou serviços. A forma de operacionalização do consumo colaborativo adotada nesta pesquisa, é
a mesma adotada por Van De Glind (2013) e Ornellas (2012).

3.6

COLETA DE DADOS

A processo de coleta de dados inicia-se pela definição do instrumento de coleta. No
caso desta pesquisa (levantamento de campo com método survey) utilizou-se como instrumento
um questionário estruturado, ou seja, as perguntas são aplicadas aos entrevistados numa série
ordenada e pré-estabelecida.
Após a definição do instrumento a ser utilizado para a coleta de dados, sucederamse as etapas de definição do método utilizado para a coleta, pré-teste e validação do instrumento
de coleta. Estas etapas encontram-se descritas em tópicos apresentados a seguir.

3.6.1

Instrumento de Coleta de Dados

O questionário foi estruturado em quatro partes além das instruções iniciais. Na
primeira parte foram coletados dados para caracterização dos respondentes: local de residência,
gênero, idade, escolaridade e faixa de renda mensal domiciliar.
A segunda parte buscou coletar dados a respeito do seu perfil de consumo. Para
tanto foram utilizados 14 itens (frases) provenientes da escala de materialismo de Richins
(2004) adaptada por Ponchio e Aranha (2008), e da versão brasileira da escala de consumo por
status desenvolvida por Strehlau e Aranha (2004). Os entrevistados deveriam indicar o seu grau
de concordância com cada item, por meio de uma escala Likert de 5 pontos.
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A terceira parte abordou o consumo colaborativo, investigando as quatro principais
formas existentes no Brasil (ROSEMBLUM, 2015). Os entrevistados foram solicitados a
fornecer respostas perante situações hipotéticas de consumo, com as premissas de que o produto
ou serviço envolvido eram de seu interesse, e que as transações envolvidas eram totalmente
seguras. Cada uma foi apresentada com uma breve explicação do seu funcionamento, seguida
de dois questionamentos. No primeiro o entrevistado deveria apontar a sua propensão em aderir
à pratica apresentada. Em seguida, era solicitado que o mesmo atribuísse o grau de importância
na sua decisão, para um conjunto de seis aspectos, levantados no referencial teórico, como
motivadores da adesão ao consumo colaborativo. Como complemento, por meio de uma
pergunta aberta, o entrevistado também era questionado sobre a existência de algum outro
aspecto não mencionado que julgasse importante. Foram utilizadas escalas Likert de 5 pontos
para mensurar a propensão de adesão, e o grau de importância dos aspectos apresentados.
A última parte investigou o perfil do respondente quanto à desejabilidade social
(SDR). Para tanto foi solicitado ao mesmo que indicasse o seu grau de concordância para um
conjunto de frases. Estas frases referiam-se aos itens, da versão em língua portuguesa, das duas
dimensões da escala de desejabilidade social, utilizada por Steenkamp, De Jong e Baumgartner
(2010) em sua pesquisa.

3.6.2

Método de Coleta de Dados

Na presente pesquisa, os questionários foram aplicados por meio de entrevista
telefônica utilizando o sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interview). Este sistema
consiste num processo informatizado de apoio à realização das entrevistas por telefone, e coleta
de dados. A realização das entrevistas ocorreu entre os dias 14 de dezembro de 2015 e 13 de
janeiro de 2016, e partiu da seleção aleatória de uma lista de números de telefones celulares de
moradores da cidade de São Paulo. Esta lista foi adquirida de uma empresa no mercado que
comercializa listas para a realização de pesquisas, não havendo nenhum direcionamento para
perfis específicos de pessoas. A escolha do método levou em conta o perfil da população alvo
do estudo, o acesso a esta população, a quantidade de entrevistas e o tempo de coleta de dados.
Entrevistas por telefone permitem um maior controle de qualidade sobre o
levantamento de campo, rapidez na coleta de grandes amostras e a possibilidade de garantir
uma melhor cobertura da população alvo de estudo, quando comparada a outros métodos
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(HAIR et al., 2014). O uso de telefones celulares como meio para a realização de entrevistas
por telefone tem sido apontado como uma tendência a partir do ano 2000 em pesquisas que
utilizam este tipo de método (COUPER, 2005; LAVRAKAS, 2010; REIS; VICENTE, 2010).
Lavrakas (2010) destaca um movimento global de substituição das linhas fixas por linhas
móveis justificando esta tendência. No Brasil este movimento é confirmado quando se
observam os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada em
2014 pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Eles mostraram que 78% da
população possui telefone celular para uso pessoal e que 60% dos domicílios têm somente este
tipo de linha telefônica na residência (principalmente entre os domicílios com menor
rendimento).

Couper (2005) afirma que os telefones celulares têm sido preferidos quando a

unidade de investigação é o indivíduo e pesquisa tem interesse em investigar suas preferências.
Entre as limitações associadas ao método de coleta por telefone estão o tempo de
duração, a linguagem e complexidade das perguntas e o risco de abandono durante a entrevista
(HAIR et al., 2014; MALHOTRA, 2012). Especificamente com relação as entrevistas
realizadas por celular, Lavrakas (2010) sinaliza um possível viés de resposta associado ao fato
dos respondentes estarem envolvidos em outras tarefas enquanto respondem à pesquisa. Apesar
disso, Reis e Vicente (2010) e Lynn e Kaminska (2012) não encontraram evidências nesse
sentido em suas pesquisas, admitindo que não há consenso sobre o tema. Lynn e Kaminska
(2012) ainda sugerem que a qualidade das respostas obtidas em entrevistas via celulares pode
ser melhor que em telefones fixos. Isto porque no celular há um maior controle em relação a
pessoas que poderão presenciar a entrevista (ver e/ou ouvir), minimizando um viés de
desejabilidade social (SDR).

3.6.3

Pré-Teste e Validação do Instrumento de Coleta de Dados

A realização do pré-teste consiste em testar o questionário inicialmente formulado,
em um grupo pequeno de indivíduos com o mesmo perfil da população alvo de estudo. Seu
objetivo é verificar dificuldades relacionadas à aplicação das entrevistas, tais como: o tempo de
sua duração, a clareza das questões e das instruções, a terminologia usada, a pertinência das
alternativas de resposta e a evolução lógica. No caso de revisões significativas no questionário
são necessários vários pré-testes (LIMA, 2008; MALHOTRA, 2012).
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No total os pré-testes envolveram 30 entrevistas. O modelo inicial do questionário
era composto por 100 questões (ver APÊNDICE E). A primeira rodada de pré-testes, com 5
entrevistas, auxiliou na realização de ajustes referentes a redação de algumas questões. Na
segunda rodada, com 25 entrevistas, foram identificados três problemas que comprometiam a
coleta de dados.
O primeiro referia-se ao tempo de duração das entrevistas. O tempo inicial ficou
em torno de 25 minutos, ou seja, 10 minutos acima do recomendado para uma coleta por
telefone (VICENTE; REIS; SANTOS, 2009). Tal fato afetava a taxa de efetivação das
entrevistas, devido ao grau de abandono antes do seu término, e a qualidade das respostas do
final do questionário, em que o entrevistado não se concentrava nas questões em função de sua
impaciência para terminar.
O segundo problema apontava para a existência de viés nas respostas fornecidas a
um bloco de perguntas, que se repetia a cada forma de consumo colaborativo investigada. Este
bloco referia-se à investigação do grau de importância de seis aspectos na decisão em participar
das práticas de consumo colaborativo. Por meio de escuta das gravações das entrevistas, e da
análise de suas respostas, identificou-se que os entrevistados respondiam a este bloco de forma
sistemática, e igual para todas as formas de consumo investigadas, comprometendo assim a
qualidade dos dados coletados.
O último problema ocorreu com três dos itens destinados a mensurar o
desejabilidade social (SDR) na dimensão referente ao viés por tendência a respostas moralistas.
São eles: “P127 - Quando era jovem, às vezes roubava coisas”, “P126 - Já recebi troco a mais
de um vendedor e não lhe disse nada.”, e “P121 - Às vezes minto se for necessário. ”. Estes
itens geraram polêmica e desconforto por parte dos entrevistados, sendo que alguns os
consideraram ofensivos. Recorrendo à literatura, Fisher (2000) e Netemeyer, Bearden e Sharma
(2003) reconhecem que esta é umas limitações na aplicação de escalas para mensuração de
SDR, principalmente entre entrevistados que não são estudantes.
Visando sanar os problemas encontrados nos pré-testes, optou-se por duas
alterações no questionário. A primeira foi eliminar a repetição dos blocos de perguntas relativas
ao consumo colaborativo que eram geradores de viés. A mensuração da importância dos seis
aspectos na decisão em participar do consumo colaborativo foi realizada de maneira generalista,
ou seja, não vinculada especificamente a alguma das quatro formas investigadas. Foi deixado
um único bloco de perguntas, realizado no fim da terceira parte do questionário.
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A segunda alteração foi descartar apenas os itens referentes à dimensão mais
problemática na mensuração do SDR (tendência a respostas moralistas), deixando apenas
aquela que mensura o viés associado a auto promoção (ERT). As duas dimensões do SDR
podem ser aplicadas de forma independente, sendo que devem ser considerados o contexto, o
objetivo e as características dos construtos envolvidos na investigação

(NETEMEYER;

BEARDEN; SHARMA, 2003). Nesse sentido, duas premissas não invalidam a investigação do
viés associado ao SDR com uso de apenas uma dimensão. A primeira baseia-se nos resultados
da pesquisa de Burroughs e Rindfleisch (2002) sobre materialismo. Eles identificaram uma
relação negativa entre o materialismo e valores altruistas, ou seja, indivíduos mais materialistas
tendem a prezar valores associados a autopromoção (hedonismo, poder, entre outros). A
segunda diz respeito ao objetivo da aplicação da escala de SDR, ou seja, comparar e validar
seus resultados com os encontrados na literatura e com aqueles obtidos por Steenkamp, De Jong
e Baumgartner (2010) em uma população brasileira.
A versão final do instrumento de coleta de dados (disponível no Apêndice A) ficou
com 40 perguntas, correspondendo a um tempo médio de duração das entrevistas de 15 minutos.

3.7

TÉCNICAS DE ANÁLISE DE DADOS

Para a análise dos dados desta pesquisa foram empregadas estatísticas descritivas e
modelagem por equações estruturais (SEM - Structural Equation Models). As estatísticas
descritivas foram usadas para caracterizar o perfil dos entrevistados e das respostas dadas as
demais perguntas. Elas correspondem às tabelas de frequência, médias e desvio padrão.
A modelagem por equações estruturais (também conhecida por SEM - Structural
Equation Models) é adotada quando o objetivo é analisar, de forma conjunta, diversas
interdependências entre variáveis observadas e os construtos teóricos (também chamados de
variáveis latentes) (KLINE, 2015). Nesta pesquisa, esta técnica foi aplicada tanto para a
confirmação das escalas de mensuração dos construtos, como para testar as relações existentes nas
hipóteses. Para a confirmação da escalas, utilizou-se um caso particular da SEM chamado Análise
Fatorial Confirmatória (CFA – Confirmatory Factor Analysis). O método de estimação utilizado

foi o de Máxima Verossimilhança que, apesar de apresentar a premissa de normalidade
multivariada para sua aplicação, tem se mostrado robusto quando a mesma é violada (maior
parte dos casos de pesquisas em marketing) (HAIR et al., 2006).
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Para atestar a qualidade dos modelos estruturais é recomendável a utilização de um
conjunto de métricas baseadas em critérios distintos, e com valores mínimos aceitáveis. Quanto
maior é a quantidade de métricas dentro dos padrões aceitáveis, melhor é a indicação de ajuste
dos modelos (KLINE, 2015). Estas métricas, e as respectivas regiões de aceitabilidade do
ajuste, encontram-se no Quadro 3.1.

Quadro 3.1 Níveis recomendados de adequação de ajuste do SEM

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Hair et al. (2006)
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4

ANÁLISE DOS RESULTADOS

O capítulo de análise dos resultados se inicia com a análise descritiva da amostra.
Em seguida são realizados os procedimentos para a validação da escala de materialismo. Por
fim é aplicada a modelagem por equações estruturais a fim de testar as hipóteses propostas nesta
pesquisa.
Todas as análises apresentadas foram realizadas com os softwares IBM- SPSS
Statistics e AMOS, ambos na versão 21.0.

4.1

ANÁLISE DESCRITIVA DA AMOSTRA

Do total de 236 entrevistas realizadas, 10 foram descartadas por não terem
respondido a todas as perguntas essenciais aos objetivos da pesquisa (não foram consideradas
aquelas relativas à caracterização da amostra), e três devido aos entrevistados residirem fora da
região metropolitana de São Paulo. Portanto foram consideradas 223 entrevistas válidas para a
análise.
Quanto ao perfil dos entrevistados, a maioria é do gênero masculino (52,5%),
residentes no município de São Paulo (91%), com média de idade de 44,6 anos (desvio padrão
de 11,8 anos), com concentração na faixa de renda entre R$ R$ 4.428 e R$ 8.696 (26,0%) e
com ensino superior completo (72,2%). A Tabela 1 apresenta estas informações de forma mais
detalhada. As estatísticas descritivas das demais questões presentes no questionário são
apresentadas no APÊNDICE F.

43

Tabela 1 - Caracterização da Amostra
Característica Descrição
Gênero
Local de
Residência

Faixa Etária

Faixa de
Renda
Domiciliar

Escolaridade

Feminino
Masculino
Município de São Paulo
Municípios da Região Metropolitana de São
Paulo
até 25 anos
de 26 a 35 anos
de 36 a 45 anos
de 46 a 55 anos
de 56 a 65 anos
mais de 65 anos
Até R$ 640
De R$ 641 a R$ 1.446
De R$ 1.447 a R$ 2.409
De R$ 2.410 a R$ 4.427
De R$ 4.428 a R$ 8.696
De R$ 8.696 a R$ 20.272
Acima de R$ 20.272
Recusa
Analfabeto / Fundamental I incompleto
Fundamental I completo / Fundamental II
incompleto
Fundamental II completo / Ensino Médio
incompleto
Ensino Médio completo / Superior incompleto
Superior completo

Frequência Frequência
Absoluta
%
106
47,5
117
52,5
203
91,0

Total
Fonte: Elaborado pelo autor

4.2

Frequência
Acumulada
47,5
100,0
91,0

20

9,0

100,0

8
46
71
55
33
10
1
8
22
38
45
58
10
41
2

3,6
20,6
31,8
24,7
14,8
4,5
0,4
3,6
9,9
17,0
20,2
26,0
4,5
18,4
0,9

3,6
24,2
56,0
80,7
95,5
100,0
0,4
4,0
13,9
30,9
51,1
77,1
81,6
100,0
0,9

7

3,1

4,0

11

4,9

8,9

42
161
223

18,8
72,3
100,0

27,7
100,0
100,0

VALIDAÇÃO DA ESCALA DE MATERIALISMO

Para a mensuração do materialismo foi utilizada a escala reduzida de Richins (2004)
adaptada por Ponchio e Aranha (2008) para a língua portuguesa. Nesta versão, cada uma das
dimensões presentes na escala - centralidade, sucesso e felicidade - é mensurada por três itens,
perfazendo um total de nove. O processo de validação desta escala, para a população alvo desta
pesquisa, se deu em quatro etapas. Nas duas primeiras foram realizadas as verificações
referentes a sua validade: validade de construto e validade de critério, respectivamente. Em
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seguida, foi atestada a sua confiabilidade. Por fim, foi avaliada a existência de viés de resposta
decorrente de comportamento associado a desejabilidade social (SDR).
A verificação da validade de construto passa por avaliar o grau de associação que
os indicadores designados para medir um mesmo construto são relacionados (chamada validade
convergente), e a sua estrutura dimensional (chamada validade discriminante) (COSTA, 2011).
Para proceder a validade de construto foi utilizada a Análise Fatorial Confirmatória (CFA –
Confirmatory Factor Analysis). Na escala de Richins (2004), o construto materialismo é
composto por três dimensões: centralidade, sucesso e felicidade. Cada dimensão é mensurada
por três itens na escala, ou seja, cada dimensão constitui uma variável latente mensurada por
três variáveis observáveis.
Seguindo as recomendações de Costa (2011), a validade convergente pode ser
atestada por meio das cargas fatoriais padronizadas, que devem possuir um valor mínimo de
0,40, em conjunto com o teste de significância de nulidade do score (CR no software AMOS),
que deve ser significante ao nível de 0,05. Para a validade discriminante, deve-se observar a
relação entre a variância extraída do construto (AVE - Average Variance Extracted) e a
variância compartilhada deste construto com os demais (MSV - Maximum Shared Variance).
Nesta relação, a evidência de validade discriminante ocorre quando a primeira é maior que a
segunda. Além disso, os demais índices de ajustamento para a CFA devem estar dentro dos
valores recomendados (ver quadro 3.1).
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Os resultados da aplicação da CFA a partir da formulação teórica para o
materialismo encontram-se na Figura 4.1.

Figura 4.1 Resultados da aplicação da CFA para as dimensões do construto materialismo
Fonte: Elaborado pelo autor
Nota: Sinalização em vermelho para valores fora dos recomendados para ajuste (ver quadro 3.1)

Quanto à validade convergente, a mesma pode ser atestada pois todas as cargas
fatoriais mostraram-se significativas no teste de nulidade de escore e têm valor superior a 0,40,
exceto a do item P_201 (“Eu gosto de gastar dinheiro com coisas caras”). Já a validade
discriminante, não foi atestada uma vez que, para todas as dimensões da escala, a AVE foi
menor que a MSV. Além disso, os índices de verificação de ajuste da CFA estão, na sua maioria,
fora dos padrões recomendados. No sentido de tentar um melhor o ajuste da CFA, optou-se por
retirar o item P_201, pois apresentava uma carga fatorial abaixo do recomendado. No entanto,
a validade discriminante continuou comprometida devido aos mesmos problemas reportados
anteriormente.
A falta de evidência da dimensionalidade da escala de materialismo de Richins
(2004) tem sido um dos problemas encontrados na sua aplicação (KASSER, 2016; RICHINS,
2004; WONG; RINDFLEISCH; BURROUGHS, 2003). Além disso, também existem
aplicações da escala reduzida sem uso de sua estrutura dimensional (PONCHIO, 2006;
RINDFLEISCH; BURROUGHS; WONG, 2009). Por este motivo, e dados os resultados
encontrados, optou-se por medir o construto materialismo de forma unidimensional. Uma nova
CFA foi aplicada e os itens P_201 (“Eu gosto de gastar dinheiro com coisas caras”), P_203

46
(“Minha vida seria melhor se eu tivesse algumas coisas que não tenho”) e P_204 (“Comprar
coisas me dá muito prazer”) apresentaram cargas fatoriais baixas. A partir destes resultados,
procedeu-se a retirada dos itens com as cargas fatoriais baixas, e incorporou-se ao modelo a
correlação entre os erros. Após estas alterações, os resultados da CFA mostraram-se
satisfatórios, conforme reportado na Figura 4.2. Como último critério para a verificação do
ajuste da CFA, foi analisada a invariância do modelo, ou seja, em que medida a configuração e
os parâmetros de um determinado construto são invariantes (ou equivalentes) para diferentes
grupos de indivíduos (NETEMEYER; BEARDEN; SHARMA, 2003). Ponchio (2006), em sua
pesquisa sobre materialismo, não encontrou evidências que indicassem diferença do grau de
materialismo entre os gêneros. Com base nessa premissa, foram criadas CFA’s por gênero e
comparadas as estimativas de seus parâmetros. Estas mostraram-se invariantes e significantes
ao nível de 0,01, não havendo evidências para falta de ajuste da CFA.

Figura 4.2 Resultados da aplicação da CFA para o construto materialismo
Fonte: Elaborado pelo autor

Na etapa seguinte foi realizada a verificação da validade de critério. Ela consiste
em avaliar a capacidade que a escala tem em descrever uma associação reconhecida do seu
construto, com uma medida de referência (critério) (NETEMEYER; BEARDEN; SHARMA,
2003). A medida de referência aqui utilizada foi o grau de consumo por status no indivíduo,
medido por meio da escala criada por Eastman, Goldsmith e Flynn (1999), e adaptada por
Strehlau e Aranha (2004). A relação entre o materialismo e o consumo por status já foi
comprovada na literatura (RICHINS, 1994; SRIKANT, 2013; WATSON, 2003). No contexto
brasileiro, Grohman, Battistella e Radons (2012) testaram e confirmaram a antecedência do
materialismo em relação ao consumo por status, por meio da aplicação de modelos de equações
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estruturais. Nesta pesquisa adotou-se a mesma técnica para comprovar esta relação. Os
resultados finais encontrados para o SEM estão descritos na Figura 4.3.

Figura 4.3 Resultados da aplicação da SEM para atestar a validade de critério do construto materialismo
Fonte: Elaborado pelo autor
Notas: (1) Sinalização em vermelho para valores fora dos recomendados para ajuste (ver quadro 3.1)
(2) O item P_223 (“O status que um produto me dá é irrelevante.”) da escala de consumo de status foi
retirado do modelo final por apresentar uma carga fatorial baixa (0,30)

Os índices de verificação do ajuste do modelo mostraram-se adequados (exceto pelo
p-valor). A relação de antecedência entre o materialismo e o consumo por status é significativa
e positiva (carga fatorial=0,91, significante ao nível de 0,01), em linha com os resultados
encontrados por Grohman, Battistella e Radons (2012), comprovando a validade de critério.
A verificação da confiabilidade de uma escala indica se a mesma produz resultados
consistentes quando são realizadas repetidas mensurações (COSTA, 2011). Para atestar a
confiabilidade da escala de materialismo adotou-se o coeficiente alfa de Cronbach, obtido por
meio de um método matemático e utilizado para mensurar a consistência interna de uma escala
numa única tomada de dados. De forma complementar, também foram analisadas as correlações
inter item e item total, uma vez que numa escala confiável, todos os itens devem se correlacionar
entre si (correlação inter item), e com o construto a que se referem (correlação item total)
(FIELD, 2009).
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Não existe um consenso sobre o valor mínimo aceitável para o coeficiente alfa de
Cronbach (FIELD, 2009; MAROCO; GARCIA-MARQUES, 2006; NETEMEYER;
BEARDEN; SHARMA, 2003; ZAMBALDI; COSTA; PONCHIO, 2014). Zambaldi, Costa e
Ponchio (2014) recomendam um valor mínimo de 0,60. Maroco e Garcia-Marques (2006)
fizeram um levantamento do referencial teórico sobre este tema, e apontaram para um valor
médio de 0,70. Para Netemeyer, Bearden e Sharma (2003) são considerados confiáveis os
construtos que apresentarem coeficiente alfa de Cronbach superior a 0,80. Entretanto, eles
alertam que esta referência deve ser ponderada por aspectos tais como, quantidade de itens
presentes na escala, correlação média entre eles, redundância e complexidade. Da mesma forma
Field (2009) ressalta que os limites mínimos do coeficiente dependem do tipo de construto
investigado. Com relação as correlações inter item e item total, o valor mínimo de referência
recomendado é de 0,30 (FIELD, 2009; NETEMEYER; BEARDEN; SHARMA, 2003).
A Tabela 2 apresenta as estatísticas de confiabilidade referentes aos itens da escala.
O alfa de Cronbach para escala como um todo foi de 0,83, a correlação média inter item foi de
0,46, e o menor valor observado para a correlação item total foi de 0,53. Este conjunto de
medidas são uma indicação de que o instrumento é confiável. Além disso, a análise do
coeficiente alfa de Cronbach na remoção de cada item, mostrou que a versão completa da escala
é a que proporciona maior confiabilidade, ou seja, tem o maior coeficiente.

Tabela 2 - Estatísticas de confiabilidade referentes aos itens da escala de materialismo

202

Eu admiro as pessoas que têm carros, casas e roupas caras

0,62

Alfa de
Cronbach
se o item for
excluído
0,79

205

Eu ficaria muito feliz se pudesse comprar mais coisas

0,57

0,81

206

Eu gosto de ter coisas que impressionam as pessoas

0,69

0,78

207

Eu gosto de muito luxo em minha vida

0,67

0,78

208

Me incomoda quando não posso comprar tudo o que quero

0,53

0,81

209 Gastar muito dinheiro está entre as coisas mais importantes da vida
Fonte: Elaborado pelo autor

0,55

0,81

Correlação
item total
corrigida

Item

A última etapa da validação da escala de materialismo investigou a existência de
viés de resposta associado a comportamento de desejabilidade social (SDR). Na literatura há
várias indicações de existência deste tipo de viés em pesquisas sobre o construto materialismo
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(BURROUGHS; RINDFLEISCH, 2002; RICHINS, 2004; STEENKAMP; DE JONG;
BAUMGARTNER, 2010). Para tanto foram aplicados os itens da dimensão ERT da escala
utilizada por Steenkamp, De Jong e Baumgartner (2010). Esta dimensão avalia o viés vinculado
a comportamentos de autopromoção. Por meio da aplicação da técnica de SEM a relação entre
materialismo e SDR foi avaliada. Os resultados finais do modelo ajustado são apresentados na
Figura 4.4.

Figura 4.4 Resultados da aplicação da SEM para investigar a relação entre SDR e o construto materialismo
Fonte: Elaborado pelo autor
Notas: (1) Sinalização em vermelho para valores fora dos recomendados para ajuste (ver quadro 3.1)
(2) Os valores nas setas representam os coeficientes de caminho padronizadas
(3) Os itens com baixas cargas fatoriais (< 0,40) foram retirados do modelo final (P_112, P_113, P_116,
P_120)

Os índices de verificação de ajuste do modelo final mostraram-se satisfatórios
(exceto pelo p-valor e pelo NFI que ficaram próximos aos valores aceitáveis). Para o alcance
deste ajuste foram descartados os itens da escala de SDR com cargas fatoriais baixas. Todos
eram itens de codificação reversa, o que pode indicar uma dificuldade por parte dos
entrevistados na atribuição de suas respostas. A carga fatorial que descreve a relação entre SDR
e materialismo é de 0,18 e não significante ao nível de 0,01 para o teste de nulidade do score,
ou seja, não há indicação de existência de um viés de resposta relevante associado ao
materialismo. Um resultado semelhante foi reportado na pesquisa Steenkamp, De Jong e
Baumgartner (2010) quando aplicada no Brasil. Entretanto este resultado não descarta a
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possibilidade da existência do viés associado a tendências moralistas (MRT) que não pode ser
investigado nesta pesquisa.
Dado o exposto foi possível acumular evidências satisfatórias para a validade na
mensuração do construto materialismo nesta pesquisa.

4.3

AVALIAÇÃO DAS HIPÓTESES PROPOSTAS

Para a avaliação das hipóteses propostas nesta pesquisa foi aplicada a técnica de
modelagem por equações estruturais (SEM). Os resultados do modelo foram analisados a fim
de verificar quais delas foram suportadas. O modelo genérico aplicado a cada uma das hipóteses
encontra-se representado na Figura 4.5.

Figura 4.5 Modelo SEM genérico para investigar as hipóteses propostas
Fonte: Elaborado pelo autor
Nota: (*) representa as variáveis dependentes do modelo

As variáveis dependentes correspondem à propensão em aderir a cada uma das
quatro formas de consumo colaborativo investigadas (questões P_301, P_303, P_305 e P_307),
e a importância atribuída aos seis motivadores relacionados à sua decisão (questões P_308).
As Tabela 3 e Tabela 4 reportam os resultados encontrados com a aplicação da
modelagem SEM para verificação das hipóteses. Nelas estão os índices de adequação de ajuste
de cada modelo, os coeficientes padronizados para o caminho de interesse (materialismo e
variável dependente) e os respectivos p-valores referentes ao teste de nulidade de score (CR no
AMOS).
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Tabela 3 - Resultado da modelagem SEM para verificação das hipóteses H1a a H1d
Índices de Verificação
do Ajuste do modelo
SEM

Variáveis Dependentes
(Propensão à Adesão)
Usados
Troca de Aluguel Aluguel
(compra/troca) Intangíveis de objetos de carro
(H1a)
(H1b)
(H1c)
(H1d)

p-valor

0,111

0,090

0,113

0,119

Qui-Quadrado /g.l.

1,475

1,535

1,470

1,454

GFI

0,974

0,972

0,974

0,974

AGFI

0,948

0,944

0,948

0,948

NFI

0,956

0,954

0,956

0,956

TLI

0,985

0,983

0,985

0,986

CFI

0,978

0,975

0,978

0,978

RMSE

0,046

0,049

0,046

0,045

Materialismo -> Variável Dependente
Coeficiente
Padronizado

0,188

0,002

0,120

-0,068

p-valor (2)

0,011

0,978

0,103

0,353

Fonte: Elaborado pelo autor
Notas: (1) Sinalização em vermelho para valores fora dos recomendados para ajuste (ver quadro 3.1)
(2) teste de nulidade de escore
(3) Variáveis dependentes referem-se as perguntas: P_301 - Propensão em adquirir objeto num site de
trocas ou vendas em segunda mão; P_ 303 - Propensão em trocar tempo/ habilidades; P_305 - Propensão
em alugar objetos de uma pessoa ou empresa; P_307 - Propensão em alugar um carro por um curto
espaço de tempo

Com base nos coeficientes padronizados da relação de interesse (materialismo ->
variável dependente) e seus respectivos p-valores, pode-se afirmar que, ao nível de significância
de 0,011, o grau de materialismo do indivíduo associa-se positivamente com a propensão de
adesão ao consumo colaborativo. Esta relação é positiva conforme postulado na hipótese, ou
seja, indivíduos mais materialistas tendem a participar do consumo colaborativo quando este
ocorre na forma de venda ou troca de objetos usados. Ainda vale notar que, a um nível de
significância de 0,103, o perfil materialista também influencia (positivamente) a sua propensão
em alugar objetos. Por outro lado, não há indícios de que o materialismo tenha influência na
adesão ao consumo colaborativo relacionado a bens intangíveis (P_303) ou ao aluguel de um
bem de alto valor, como o exemplo do carro utilizado nesta pesquisa.
Dentre as hipóteses propostas para avaliar a relação entre o materialismo e a
motivação em aderir às práticas de consumo colaborativo, duas foram confirmadas ao nível de
significância de 0,01. A primeira estabelece que o nível de materialismo do indivíduo influencia
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negativamente o nível de importância que o apelo de consumo sustentável tem na sua decisão,
ou seja, indivíduos mais materialismo dão menor importância a motivações relacionadas a
sustentabilidade (coeficiente padronizado= -0,240 e p-valor= 0,001). A segunda determina que
o nível de materialismo no indivíduo influencia positivamente a importância atribuída a
possibilidade de acesso às novidades, ou seja, indivíduos mais materialistas valorizam a
possibilidade de ter contato com o “novo” por meio de uma prática de consumo colaborativo
(coeficiente padronizado= 0,258 e p-valor= 0,000).
.
Tabela 4 - Resultado da modelagem SEM para verificação das hipóteses H2a a H2f
Variável Dependente (Motivadores)
Índices de
Verificação do
Consumo
Interação
Ajuste do modelo Financeiro Conveniência Confiança Sustentável
Social
SEM
(H2d)
(H2e)
(H2a)
(H2b)
(H2c)

Acesso a
Novidades
(H2f)

p-valor

0,010

0,088

0,014

0,117

0,070

0,169

Qui-Quadrado
/g.l.

2,078

1,540

2,012

1,460

1,604

1,349

GFI

0,965

0,973

0,967

0,974

0,971

0,975

AGFI

0,930

0,946

0,933

0,948

0,943

0,951

NFI

0,938

0,953

0,940

0,957

0,952

0,960

TLI

0,967

0,983

0,968

0,986

0,981

0,989

CFI

0,95

0,974

0,953

0,979

0,971

0,984

RMSE

0,070

0,049

0,068

0,046

0,052

0,040

Materialismo -> Variável Dependente
Coeficiente
Padronizado

-0,083

-0,001

0,030

-0,240

-0,054

0,258

p-valor (2)

0,253

0,893

0,678

0,001

0,455

0,000

Fonte: Elaborado pelo autor
Notas: (1) Sinalização em vermelho para valores fora dos recomendados para ajuste (ver quadro 3.1)
(2) teste de nulidade de escore
(3) Variáveis dependentes referentes aos motivadores (P308): (a) grau de importância atribuída a redução
de custos; (b) Grau de importância atribuída a conveniência e praticidade (c) grau de importância
atribuída a confiança no prestador do serviço (pessoa ou empresa); (d) grau de importância atribuída ao
consumo sustentável que reverte em resultados sociais e ambientais positivos; (e) grau de importância
atribuída a integrar um grupo de pessoas com interesses e valores comuns; (f) grau de importância
atribuída a possibilidade de ter acesso a novidades

O Quadro 4.1 apresenta as hipóteses que foram suportadas pelo modelo estrutural.
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Quadro 4.1 Quadro de resultado das hipóteses
Hipótese

Descrição
O nível de materialismo no indivíduo influencia
positivamente a sua propensão e aderir ao consumo
H1a
colaborativo praticado na forma de troca ou aquisição de
objetos usados
O nível de materialismo no indivíduo influencia
negativamente a sua propensão e aderir ao consumo
H1b
colaborativo praticado na forma de troca de bens
intangíveis
O nível de materialismo no indivíduo influencia positivam
H1c
negativamente ente a sua propensão e aderir ao consumo
colaborativo praticado na forma de aluguel de bens
O nível de materialismo no indivíduo influencia
negativamente a sua propensão e aderir ao consumo
H1d
colaborativo praticado na forma de aluguel de um bem de
alto valor (carro)
O nível de materialismo no indivíduo influencia
H2a
negativamente o nível de importância que o apelo de
redução de custos tem na sua decisão em aderir ao CC
O nível de materialismo no indivíduo influencia
negativamente o nível de importância que o apelo de
H2b
conveniência e praticidade tem na sua decisão em aderir
ao CC
O nível de materialismo no indivíduo influencia
negativamente o nível de importância que a confiança no
H2c
prestador do serviço (pessoa ou empresa) tem na sua
decisão em aderir ao CC
O nível de materialismo no indivíduo influencia
H2d
negativamente o nível de importância que o apelo de
consumo sustentável tem na sua decisão em aderir ao CC
O nível de materialismo no indivíduo influencia
negativamente o nível de importância que o apelo de
H2e
integrar um grupo de pessoas com interesses e valores
comuns tem na sua decisão em aderir ao CC
O nível de materialismo no indivíduo influencia
H2f
positivamente o nível de importância que a possibilidade
de acessar novidades tem na sua decisão em aderir ao CC
Fonte: Elaborado pelo autor
Nota: (*) representa as variáveis dependentes do modelo

Variáveis

Resultado

Materialismo e
compra ou troca de
bens usados

Suportada

Materialismo e
troca de bens
intangíveis

Não
Suportada

Materialismo e
aluguel de objetos

Não
Suportada

Materialismo e
aluguel de carro

Não
Suportada

Materialismo e
redução de custos
(financeiro)

Não
Suportada

Materialismo e
conveniência

Não
Suportada

Materialismo e
confiança

Não
Suportada

Materialismo e
consumo
sustentável

Suportada

Materialismo e
interação social

Não
Suportada

Materialismo e
acesso a novidades

Suportada
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo se inicia com a discussão acerca dos resultados encontrados, à luz dos
objetivos estabelecidos para este estudo. Em seguida, são expostas suas contribuições sob as
perspectivas acadêmica e gerencial, de forma a reforçar sua relevância nestes dois ambientes.
Por fim, são discutidas suas limitações, e apresentadas sugestões para futuras
pesquisas.

5.1

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

As diferentes formas de acesso a bens e serviços, reunidas sob o conceito de
consumo colaborativo, vêm sendo apontadas na literatura como uma alternativa possível para
resolver a dissonância entre o crescente consumo e a preservação do meio ambiente e seus
recursos (LUCHS et al., 2011; MONT, 2004).
Entendendo materialismo como a valorização que o indivíduo atribui à aquisição e
posse de bens (RICHINS, 1994), este estudo teve por objetivo avaliar a influência que o grau
de materialismo do indivíduo exerce sobre a sua propensão em aderir ao consumo colaborativo.
Além disso, também procurou entender a relação entre esse perfil (materialista) e a importância
atribuída a um conjunto de aspectos motivadores de sua propensão.
Dada a extensão e diversidade das práticas associadas ao consumo colaborativo,
para este estudo foram investigadas quatro delas: troca ou venda de produtos usados, aluguel
ou empréstimo de produtos, aluguel de carro e troca de bens intangíveis (serviços).
Para a mensuração do materialismo foi utilizada a escala reduzida proposta por
Richins (2004) e adaptada por Ponchio e Aranha (2008). Seguindo as recomendações da
literatura referente ao uso de escalas em pesquisas de marketing (NETEMEYER; BEARDEN;
SHARMA, 2003; ZAMBALDI; COSTA; PONCHIO, 2014), procedeu-se a validação da versão
adaptada, uma vez que o contexto e população desta pesquisa diferiam daqueles observados em
sua adaptação. No processo de validação foram verificadas a confiabilidade, as validades
discriminante, convergente e de critério, e a existência de viés com relação ao comportamento
de desejabilidade social (SDR).
Apesar da escala de materialismo ser composta por três dimensões - centralidade,
felicidade e sucesso - no âmbito desta pesquisa não se encontrou evidências de sua
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dimensionalidade (validade discriminante). Na literatura, tal fato já havia sido observado em
outras aplicações, levando o construto materialismo a ser tratado como uma variável latente
unidimensional

(KASSER, 2016; PONCHIO, 2006; RICHINS, 2004; RINDFLEISCH;

BURROUGHS; WONG, 2009). Tanto a confiabilidade, como as verificações a respeito de sua
validade mostraram-se adequadas. Vale ressaltar que a validade convergente foi atestada após
a retirada de dois itens presentes na escala original, que apresentaram baixa carga fatorial
(inferior a 0,40). Com relação à verificação da existência de viés por desejabilidade social
(SDR), apesar de ser reportado em alguns estudos envolvendo o construto materialismo
(RICHINS, 2004; STEENKAMP; DE JONG; BAUMGARTNER, 2010), nesta pesquisa não
foram encontradas evidências de sua influência.
Uma vez confirmadas as propriedades da escala de materialismo para o âmbito
deste estudo, buscou-se responder aos seus objetivos específicos. O primeiro objetivo visava
avaliar a influência que o grau de materialismo do indivíduo exerce sobre a sua propensão em
aderir às práticas de consumo colaborativo investigadas. Foi identificada uma associação
significativa e positiva apenas para uma delas. Os resultados apontaram que, indivíduos mais
materialistas são mais propensos a aderir ao consumo colaborativo, somente quando a sua
prática consiste em adquirir um objeto num site de trocas ou vendas em segunda mão. Esta
forma de consumo é a única que envolve a transferência de propriedade do bem usado, ou seja,
o indivíduo tem a posse direta sobre o bem. Sendo assim, a adesão ao consumo colaborativo
por parte de indivíduos mais materialistas, está condicionada a uma forma que envolva a posse,
e não o acesso, prevalecendo assim, o seu valor materialista sobre a decisão em aderir
(RICHINS; DAWSON, 1992).
O segundo objetivo buscou investigar a relação entre o nível de materialismo do
indivíduo e a importância atribuída a um conjunto de aspectos motivadores na sua decisão em
aderir ao consumo colaborativo. A seleção destes motivadores fundamentou-se na sua
recorrência observada dentro do referencial teórico. Na análise dos resultados, o materialismo
apresentou associação significativa com dois motivadores.
A primeira indica que indivíduos mais materialistas atribuem menor importância a
motivações voltadas ao consumo sustentável. Este resultado confirma a relação esperada, e
mostra-se alinhado com os observados na literatura sobre materialismo (KASSER, 2016;
KILBOURNE; PICKETT, 2008). Kasser (2016), em sua análise sobre a literatura dedicada ao
materialismo, considera que os valores materialistas se opõem aos valores associados com a
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preocupação e preservação do meio ambiente. Por este motivo, em diversos estudos, observase o materialismo relacionado a comportamentos e atitudes menos sustentáveis (KASSER,
2016).
A segunda associação revela que a adesão ao consumo colaborativo entre os
indivíduos mais materialistas é motivada pela oportunidade de acesso a novidades (produtos
inovadores). Tal resultado confirma a hipótese levantada neste estudo. Na literatura há
evidências que o materialismo suscita maior disposição em consumir produtos inovadores
(GOLDSMITH et al., 2013; MISHRA; MISHRA, 2011). Além disso, segundo Roehrih (2004)
o consumo de tais produtos confere distinção para quem os consome, atendendo assim a
necessidade dos mais materialistas (LYNN; HARRIS, 1997).
Em resumo, o consumo colaborativo pode tornar-se uma alternativa de consumo
para indivíduos mais materialistas, desde que não seja baseado no acesso, e sim na troca ou
aquisição de bens usados. Uma possível motivação para adotar esta forma de consumo é a
oportunidade de possuir produtos inovadores, que contribuam de alguma forma para a sua
distinção social.

5.2

CONTRIBUIÇÕES ACADÊMICAS

Entende-se que a análise da influência do materialismo na propensão de adesão ao
consumo colaborativo vem suprir uma lacuna identificada na literatura. Esta lacuna foi
claramente exposta por Belk (2007): “outro fator que inibe o compartilhamento é o
materialismo, definido como importância que o indivíduo atribui às posses” (BELK, 2007, p.
131, tradução do autor). Ele confirma a necessidade de um aprofundamento neste sentido.
Além da investigação direta desta relação (materialismo e consumo colaborativo),
este estudo também buscou identificar, entre os indivíduos materialistas, os aspectos de
motivação ao engajamento nesta modalidade de consumo. Os resultados obtidos desta análise
lançam nova luz sobre as motivações descritas na literatura, e uma contribuição importante na
área do comportamento do consumidor. Boa parte dos principais fatores de motivação,
comumente associados à adesão ao consumo colaborativo, não se mostraram relevantes, sob a
ótica de consumidores materialistas. Tal fato nos leva a supor que existam motivações
particulares a este perfil, e que ainda não foram retratadas, demonstrando a importância da
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continuidade de seu estudo, a fim de promover uma maior compreensão e considerações mais
amplas sobre este tema.
Por fim, uma contribuição marginal resultante deste estudo, mas não menos
importante, foi a validação da escala reduzida de materialismo de Richins (2004) e adaptada
por Ponchio e Aranha (2008). Apesar de utilizada em diversas pesquisas, esta escala ainda não
havia sido validada em uma população com perfil diferente daquele observado no momento de
sua adaptação. Nesta pesquisa, não houveram restrições com relação ao nível de renda e ao grau
de escolaridade dos entrevistados. O rigor metodológico com que foi conduzido este processo,
garantiu maior segurança na análise dos resultados obtidos.

5.3

CONTRIBUIÇÕES GERENCIAIS

As contribuições gerenciais deste estudo têm por objetivo apoiar as instituições
(privadas ou públicas) no entendimento do comportamento dos consumidores, e na elaboração
de suas estratégias e planos de marketing. Alguns autores na literatura apontam o consumo
colaborativo como uma alternativa ao crescimento acelerado do consumo, combinado com a
escassez crescente de recursos naturais (ALBINSSON; PERERA, 2012; LUCHS et al., 2011;
MONT, 2004). No entanto, para consumidores mais materialistas, há que se ter cuidado com
esta proposição. De acordo com os resultados encontrados neste estudo, esta alternativa é viável
somente em um determinado cenário.
O estímulo de adesão ao consumo colaborativo entre consumidores mais
materialistas, deve ser voltado às práticas baseadas na troca ou venda de bens usados. A
característica de valorização da posse deste tipo de consumidor, mostrou-se relevante na
decisão em participar dessa modalidade de consumo.
No tocante a utilização de argumentos para motivar a sua adesão, estes
consumidores revelaram-se mais sensíveis aos estímulos que explorem a oportunidade de
adquirir um bem que represente uma inovação (novidade). O apelo pelo caráter sustentável do
consumo colaborativo, amplamente reforçado por sua rede de negócios, não se mostra relevante
para consumidores mais materialistas, apesar de o ser para a população em geral. Por este
motivo é necessário considerar estas diferenças nas estratégias e planos de marketing.
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5.4

LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS

Este estudo apresenta limitações que devem ser consideradas na análise de seus
resultados, e são fonte de melhoria para pesquisas futuras. Além disso, a partir das evidências
encontradas, novos horizontes de pesquisa são sugeridos.
A primeira limitação diz respeito à generalização de seus resultados, que fica
comprometida por dois motivos. O primeiro refere-se ao tipo de amostragem adotada. Apesar
do tamanho da amostra estar em conformidade com os objetivos e técnicas de análise aplicadas
(HAIR et al., 2006; KLINE, 2015), a amostragem realizada não foi probabilística, e portanto
não permite generalizações. O segundo motivo diz respeito às modalidades de consumo
colaborativo investigadas. Apesar de existirem diversas formas, esta pesquisa contemplou
apenas quatro, o que certamente restringe seu alcance. Na literatura observou-se que os
resultados para um mesmo objetivo podem variar de acordo com a prática de consumo
investigada (HAMARI; UKKONEN; SJÖKLINT, 2013).
A segunda limitação refere-se à verificação de viés nas respostas dos entrevistados,
em função do comportamento de desejabilidade social (SDR). De acordo com a proposta de
Paulhus (1991), para mensuração do SDR devem ser utilizadas duas dimensões: uma que
mensura o viés de tendência egoísta do indivíduo (autopromoção), e outra que mensura o viés
de tendência moralista (socialmente aceitável). Nesta pesquisa não foi possível aferir a segunda.
Sendo assim, apesar de não haver evidência de viés com relação a primeira dimensão, a sua
inexistência não fica descartada.
Em um levantamento de artigos publicados que envolveram pesquisas sobre o
construto materialismo, Kasser (2016) observou que os valores materialistas estão mais
associados a valores de culturas ocidentalizadas, ou seja, individualismo, hedonismo, busca de
sucesso financeiro, entre outros. Nesse sentido, recomenda-se para pesquisas futuras a
replicação deste estudo em culturas orientais, a fim de verificar a manutenção dos resultados
encontrados. Isto porque nas culturas orientais, os valores estão pautados no altruísmo,
cooperativismo, bem-estar, ou seja, mais associados aos princípios do consumo colaborativo.
Neste estudo foram investigados os seis motivadores de adesão ao consumo
colaborativo de maior recorrência na literatura (BOTSMAN; ROGERS, 2011; LAMBERTON;
ROSE, 2012; MOHLMANN, 2015; VAN DE GLIND, 2013). Entretanto, ao avaliar sua
importância perante indivíduos mais materialistas, apenas um se mostrou relevante para a sua
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decisão de adesão a esta pratica de consumo. Tal fato pode ser um indicativo de que, para este
perfil de consumidor, existem motivadores específicos que a literatura ainda não explorou, ou
o fez de forma marginal. Além disso, a natureza da investigação da relação entre estes dois
construtos foi de caráter correlacional, ou seja, associação entre variáveis sem o
estabelecimento da relação causa e efeito. Por isso, para um maior entendimento da relação
entre o consumo colaborativo e o materialismo, se faz necessário um estudo que aprofunde a
investigação, tanto sobre a relação entre estes dois construtos (por meio de experimentos
controlados), como as motivações particulares do universo materialista.
Na literatura o consumo colaborativo aparece de forma recorrente associado a
formas de consumo mais conscientes, pautadas pela busca da sustentabilidade e alinhadas com
movimentos em prol da preservação de recursos naturais (ALBINSSON; PERERA, 2012;
HAMARI; UKKONEN; SJÖKLINT, 2013; LUCHS et al., 2011; SCHOR; FITZMAURICE,
2015). Dada esta característica, sugere-se como evolução deste estudo, a sua reprodução
utilizando variáveis referentes a atitude e comportamento sustentáveis, em prol do meio
ambiente (o chamado consumo verde) como moderadoras na relação entre o materialismo e o
consumo colaborativo.
Na economia colaborativa, o consumidor também pode assumir o papel de
fornecedor (MAURER et al., 2012). Este estudo abordou somente o ponto de vista dos
indivíduos materialistas enquanto consumidores. Recomenda-se para pesquisas futuras a
investigação dos mesmos enquanto fornecedores, podendo esta ser uma alternativa de maior
atratividade para este perfil.
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO

INSTRUÇÕES

Caro (a) entrevistado (a),
Esta pesquisa faz parte de uma Dissertação de Mestrado da ESPM sobre Consumo
Colaborativo. As informações coletadas serão tratadas de forma estritamente confidencial e
com objetivos exclusivamente acadêmicos.
Por favor, ouça atentamente todas as questões e responda de acordo com a sua
opinião. É importante ressaltar que não existem respostas certas ou erradas, porém é
imprescindível que todas as questões sejam respondidas. O tempo estimado para completar esta
pesquisa é de 15 minutos.
PARTE I – SUAS CARACTERÍSTICAS PESSOAIS E SOCIODEMOGRAFICAS

Para começar gostaríamos de conhecer um pouco melhor sobre suas características.
P101. Cidade onde você mora:
 São Paulo
 Grande São Paulo
P102. Gênero:
Masculino

 Outra, qual? ______________

Feminino

P104. Qual a sua idade: _______ anos
P105. Qual é o seu nível de escolaridade?
Analfabeto / Fundamental I incompleto
 Fundamental I completo / Fundamental II incompleto
 Fundamental II completo / Ensino Médio incompleto
Ensino Médio completo / Superior incompleto
Superior completo
P106. Qual é a sua renda mensal domiciliar? (Critério ABEP 2015)
Até R$ 640
de R$ 641 a R$ 1.446
de R$ 1.447 a R$ 2.409
de R$ 2.410 a R$ 4.427
de R$ 4.428 a R$ 8.696
de R$ 8.696 a R$ 20.272
Acima de R$ 20.272
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PARTE II - O SEU PERFIL DE CONSUMO

Nesta parte gostaríamos de conhecer seu perfil enquanto consumidor. Por favor,
responda o seu grau de concordância para algumas afirmações que vou fazer adotando a
seguinte escala: (1) discordo totalmente (2) discordo parcialmente (3) neutro (nem discordo e
nem concordo) (4) concordo parcialmente e (5) concordo totalmente.
Grau de Concordância
1

2

3

4

5

P201 Eu gosto de gastar dinheiro com coisas caras.











P202 Eu admiro as pessoas que têm carros, casas e roupas caras.











P203 Minha vida seria melhor se eu tivesse algumas coisas que não
tenho.











P204 Comprar coisas me dá muito prazer.
P205 Eu ficaria muito feliz se pudesse comprar mais coisas.





















P206 Eu gosto de ter coisas que impressionam as pessoas.











P207 Eu gosto de muito luxo em minha vida.











P208 Me incomoda quando não posso comprar tudo o que quero.











P209 Gastar muito dinheiro está entre as coisas mais importantes da
vida.
P211 Um produto é mais valioso para mim se tiver grife.











P213 Eu me interesso por novos produtos que dão status.

    

P216 Eu compraria um produto somente porque ele me dá status.

    

P220 Eu pagaria mais por produtos de mais status.

    

P223 O status que um produto me dá é irrelevante.
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PARTE III - O CONSUMO COLABORATIVO

Agora vamos fazer-lhe algumas perguntas sobre a compra, aluguel e empréstimos
de produtos e serviços. Para cada pergunta, suponha que você necessita dos produtos ou
serviços em questão, mesmo se você já o possua na vida real. Além disso, para todas as
perguntas você pode assumir que a transação é 100 por cento segura e que você não corre
qualquer tipo de risco.

P301. Imagine que você tem interesse em um objeto específico (por exemplo, uma calça de
uma determinada marca) e existe a possibilidade de você adquirir este objeto num site de trocas
ou vendas em segunda mão (usado). Qual é a probabilidade de você fazer isso?

Certamente
farei

Provavelmente
farei

Poderei ou não
fazer

Provavelmente
não farei

Certamente
não farei











P303. Imagine que você quer aprender a falar francês e uma pessoa, que domina o idioma, se
propõe a lhe ensinar mediante uma troca. Nesta troca você lhe ensinaria alguma habilidade que
você domina, e que seja do interesse dela, como por exemplo, tocar um instrumento. Qual é a
probabilidade de você fazer isso?

Certamente
farei

Provavelmente
farei

Poderei ou não
fazer

Provavelmente
não farei

Certamente
não farei











P305. Imagine que você tem interesse em uma joia ou relógio para usar durante um evento
social e existe a possibilidade de alugar de alguém ou de uma empresa. Qual é a probabilidade
de você fazer isso?

Certamente
farei

Provavelmente
farei

Poderei ou não
fazer

Provavelmente
não farei

Certamente
não farei
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P307. Imagine que você precisa temporariamente de um carro por um curto espaço de tempo,
por exemplo por algumas horas e existe a possibilidade de alugar um, , de alguém ou de uma
empresa. Qual é a probabilidade de você fazer isso?

Certamente
farei

Provavelmente
farei

Poderei ou não
fazer

Provavelmente
não farei

Certamente
não farei











P308. Pensando na sua decisão com relação a adotar alguma dessas práticas de consumo que
foram perguntadas anteriormente, relembrando compra ou troca de objetos de segunda mão,
troca de serviços, aluguel de objetos, peço que você me responda qual a importância dos
aspectos que vou mencionar a seguir considerando a escala: (1) Sem importância (2) Pouco
importante (3) Neutro (4) Importante e (5) Muito Importante:

(a) Redução de custos
(b) Conveniência e praticidade
(c) Confiança no prestador do

serviço (pessoa ou empresa)
(d) Consumo sustentável que
reverte em resultados sociais
e ambientais positivos
(e) Integrar um grupo de
pessoas com interesses e
valores comuns
(f) Possibilidade de ter acesso a
novidades

Sem
Importância
(1)



Pouco
Importante
(2)



Neutro
(3)

Importante
(4)







Muito
Importante
(5)
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PARTE IV - O MEU PERFIL

A seguir responda o seu grau de concordância para as afirmações abaixo que mais se adequam
ao seu perfil, adotando a seguinte escala: (1) discordo totalmente (2) discordo parcialmente
(3) neutro (nem discordo e nem concordo) (4) concordo parcialmente e (5) concordo
totalmente.
Grau de Concordância
1

2

3

4

5

P111 As minhas primeiras impressões sobre as pessoas, acabam
normalmente por se tornar corretas.











P112 Seria muito difícil eu mudar os meus maus hábitos.











P113 Nem sempre fui honesto comigo mesmo.











P114 Eu sei sempre porque gosto das coisas.
P115 Depois de ter formado uma opinião, raramente as outras
pessoas conseguem mudá-la.
P116 É difícil para mim afastar um pensamento perturbador.
P117 Nunca me arrependo das minhas decisões.









































P118 Raramente aprecio críticas.
P119 Tenho muita confiança nos meus julgamentos.





















P120 Nem sempre sei as razões pelas quais faço as coisas que faço.

    

Agradecemos pelo seu tempo e colaboração em participar desta pesquisa.
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APÊNDICE B - ESCALA DE MATERIALISMO

Item

Descrição

1

Eu admiro pessoas que possuem casas, carros e roupas caras.

2

Eu gosto de gastar dinheiro com coisas caras.

3

Minha vida seria muito melhor se eu tivesse muitas coisas que não tenho.

4

Comprar coisas me dá muito prazer.

5

Eu ficaria muito mais feliz se pudesse comprar mais coisas.

6

Eu gosto de possuir coisas que impressionam as pessoas.

7

Eu gosto de muito luxo em minha vida.

8

Me incomoda quando não posso comprar tudo que quero.

9

Gastar muito dinheiro está entre as coisas mais importantes da vida.

Fonte: Ponchio e Aranha (2008)
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APÊNDICE C - ESCALA DE CONSUMO DE STATUS

Item

Descrição

1

Um produto é mais valioso para mim se tiver grife.

2

Eu me interesso por novos produtos que dão status.

3

Eu compraria um produto somente porque ele me dá status.

4

Eu pagaria mais por produtos de mais status.

5

O status que um produto me dá é irrelevante. (R)

Fonte: Strehlau e Aranha (2004)
Nota: (R) codificação reversa
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APÊNDICE D - ESCALA DE DESEJABILIDADE SOCIAL (SDR)

Item

Descrição

1

As minhas primeiras impressões sobre as pessoas, acabam normalmente por se tornar corretas.

2

Seria muito difícil para mim quebrar com meus maus hábitos. (R)

3

Nem sempre fui honesto comigo mesmo. (R)

4

Sei sempre porque gosto das coisas.

5

Depois de ter formado uma opinião, raramente as outras pessoas conseguem mudá-la.

6

È difícil para mim afastar um pensamento perturbador. (R)

7

Nunca me arrependo das minhas decisões.

8

Raramente aprecio críticas. (R)

9

Tenho muita confiança nos meus julgamentos.

10

Nem sempre sei as razões pelas quais faço as coisas que faço. (R)

11

As vezes minto se tiver que o fazer. (R)

12

Nunca escondo os meus erros.

13

Eu sempre cumpro a lei, mesmo se for improvável ser apanhado.

14

Já disse mal de um amigo nas suas costas. (R)

15

Quando ouço pessoas falando em particular evito ouvir.

16

Já recebi troco a mais de um vendedor e não lhe disse nada. (R)

17

Quando era jovem, as vezes roubava coisas. (R)

18

Já fiz coisas que não conto a ninguém. (R)

19

Nunca pego nada que não me pertença.

20

Não costumo bisbilhotar sobre o assunto dos outros.

Fonte: Steenkamp, De Jong e Baumgartner (2010)
Nota: (R) codificação reversa
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APÊNDICE E - PRÉ-TESTE

INSTRUÇÕES

Caro(a) entrevistado(a),
Esta pesquisa faz parte de uma Dissertação de Mestrado da ESPM sobre Consumo
Colaborativo. As informações coletadas serão tratadas de forma estritamente confidencial e
com objetivos exclusivamente acadêmicos.
O questionário é composto por 4 partes. Por favor, ouça atentamente todas as
questões e responda de acordo com a sua opinião. É importante ressaltar que não existem
respostas certas ou erradas, porém é imprescindível que todas as questões sejam respondidas.
O tempo estimado para completar esta pesquisa é de 20 minutos. Desde já, agradecemos a sua
colaboração com esse estudo.
PARTE I – SUAS CARACTERÍSTICAS PESSOAIS E SÓCIODEMOGRÁFICAS

Para começar gostaríamos de conhecer um pouco melhor sobre suas características.
P101. Cidade onde você mora:
 São Paulo
 Grande São Paulo
P102. Gênero:
Masculino

 Outra, qual? ______________

Feminino

P104. Qual a sua idade: _______ anos
P105. Qual é o seu nível de escolaridade?
Analfabeto / Fundamental I incompleto
 Fundamental I completo / Fundamental II incompleto
 Fundamental II completo / Ensino Médio incompleto
Ensino Médio completo / Superior incompleto
Superior completo
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P106. Qual é a sua renda mensal domiciliar? (Critério ABEP 2015)
Até R$ 640
de R$ 641 a R$ 1.446
de R$ 1.447 a R$ 2.409
de R$ 2.410 a R$ 4.427
de R$ 4.428 a R$ 8.696
de R$ 8.696 a R$ 20.272
Acima de R$ 20.272

PARTE II - O SEU PERFIL DE CONSUMO

Nesta parte gostaríamos de conhecer seu perfil enquanto consumidor. Por favor,
responda o seu grau de concordância para as afirmações abaixo adotando a seguinte escala: (1)
discordo totalmente (2) discordo parcialmente (3) nem discordo e nem concordo (4) concordo
parcialmente e (5) concordo totalmente.
Grau de Concordância
1

2

3

4

5

P201 Eu gosto de gastar dinheiro com coisas caras.











P202 Eu admiro as pessoas que têm carros, casas e roupas caras.











P203 Minha vida seria melhor se eu tivesse algumas coisas que não
tenho.











P204 Comprar coisas me dá muito prazer.
P205 Eu ficaria muito feliz se pudesse comprar mais coisas.





















P206 Eu gosto de ter coisas que impressionam as pessoas.











P207 Eu gosto de muito luxo em minha vida.











P208 Me incomoda quando não posso comprar tudo o que quero.











P209 Gastar muito dinheiro está entre as coisas mais importantes da
vida.
P210 Eu não gosto de conhecer pessoas novas.











P211 Um produto é mais valioso para mim se tiver grife.

    

P213 Eu me interesso por novos produtos que dão status.

    

P216 Eu compraria um produto somente porque ele me dá status.

    

P220 Eu pagaria mais por produtos de mais status.

    

P223 O status que um produto me dá é irrelevante.
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PARTE III - O CONSUMO COLABORATIVO

Agora vamos fazer-lhe algumas perguntas sobre a compra, aluguel e empréstimos
de produtos e serviços. Para cada pergunta, suponha que você necessita dos produtos ou
serviços em questão, mesmo se você já o possua na vida real. Além disso, para todas as
perguntas você pode assumir que a transação é 100 por cento segura e que você não corre
qualquer tipo de risco.

P301. Imagine que você tem interesse em um objeto específico (por exemplo, uma calça de
uma determinada marca) e existe a possibilidade de você adquirir este objeto num site de trocas
ou vendas em segunda mão (usado). Qual é a probabilidade de você fazer isso?
Certamente
farei

Provavelmente
farei

Poderei ou não
fazer

Provavelmente
não farei

Certamente
não farei











P302. Qual a importância dos seguintes aspectos na sua decisão:

(a) Redução de custos
(b) Conveniência e praticidade
(c) Confiança no prestador do

serviço (pessoa ou empresa)
(d) Consumo sustentável que
reverte em resultados sociais
e ambientais positivos
(e) Integrar um grupo de
pessoas com interesses e
valores comuns
(f) Possibilidade de ter acesso a
novidades

Muito
Importante



Importante

Neutro

Pouco
Importante



Nada
Importante

















































(g). Neste caso existe algum outro aspecto não citado e que seja importante na sua decisão:
Não

Sim





Se sim, qual?
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P303. Imagine que você quer aprender a falar francês e uma pessoa, que domina o idioma, se
propõe a lhe ensinar mediante uma troca. Nesta troca você lhe ensinaria alguma habilidade que
você domina, e que seja do interesse dela, como por exemplo, tocar um instrumento. Qual é a
probabilidade de você fazer isso?
Certamente
farei

Provavelmente
farei

Poderei ou não
fazer

Provavelmente
não farei

Certamente
não farei











P304. Qual a importância dos seguintes aspectos na sua decisão:

(a) Redução de custos
(b) Conveniência e praticidade

Muito
Importante



(c) Confiança no prestador do

serviço (pessoa ou empresa)
(d) Consumo sustentável que
reverte em resultados sociais
e ambientais positivos
(e) Integrar um grupo de
pessoas com interesses e
valores comuns
(f) Possibilidade de ter acesso a
novidades

Importante

Neutro

Pouco
Importante



Nada
Importante

















































(g). Neste caso existe algum outro aspecto não citado e que seja importante na sua decisão:
Não

Sim





Se sim, qual?

P305. Imagine que você tem interesse em uma joia ou relógio para usar durante um evento
social e existe a possibilidade de alugar de alguém ou de uma empresa. Qual é a probabilidade
de você fazer isso?
Certamente
farei

Provavelmente
farei

Poderei ou não
fazer

Provavelmente
não farei

Certamente
não farei
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P306. Qual a importância dos seguintes aspectos na sua decisão:

(a) Redução de custos
(b) Conveniência e praticidade
(c) Confiança no prestador do

Muito
Importante



serviço (pessoa ou empresa)
(d) Consumo sustentável que
reverte em resultados sociais
e ambientais positivos
(e) Integrar um grupo de
pessoas com interesses e
valores comuns
(f) Possibilidade de ter acesso a
novidades

Importante

Neutro

Pouco
Importante



Nada
Importante

















































(g). Neste caso existe algum outro aspecto não citado e que seja importante na sua decisão:
Não

Sim





Se sim, qual?

P307. Imagine que você precisa temporariamente de um carro e existe a possibilidade de alugar
um, por um curto espaço de tempo, de alguém ou de uma empresa. Qual é a probabilidade de
você fazer isso?
Certamente
farei

Provavelmente
farei

Poderei ou não
fazer

Provavelmente
não farei

Certamente
não farei











P308. Qual a importância dos seguintes aspectos na sua decisão:

(a) Redução de custos
(b) Conveniência e praticidade
(c) Confiança no prestador do

serviço (pessoa ou empresa)
(d) Consumo sustentável que
reverte em resultados sociais
e ambientais positivos
(e) Integrar um grupo de
pessoas com interesses e
valores comuns
(f) Possibilidade de ter acesso a
novidades

Muito
Importante



Importante

Neutro

Pouco
Importante



Nada
Importante
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(g). Neste caso existe algum outro aspecto não citado e que seja importante na sua decisão:
Não

Sim





Se sim, qual?

PARTE IV - O MEU PERFIL

A seguir responda o seu grau de concordância para as afirmações abaixo que mais se adequam
ao seu perfil, adotando a seguinte escala: (1) discordo totalmente (2) discordo parcialmente
(3) nem discordo e nem concordo (4) concordo parcialmente e (5) concordo totalmente.
Grau de Concordância
1

2

3

4

5

P111 As minhas primeiras impressões sobre as pessoas, acabam
normalmente por se tornar corretas.











P112 Para mim seria muito difícil quebrar com meus maus hábitos.











P113 Nem sempre fui honesto comigo mesmo.











P114 Sei sempre porque gosto das coisas.
P115 Depois de ter formado uma opinião, raramente as outras
pessoas conseguem mudá-la.
P116 È difícil para mim afastar um pensamento perturbador.
P117 Nunca me arrependo das minhas decisões.









































P118 Raramente aprecio críticas.
P119 Tenho muita confiança nos meus julgamentos.





















P120 Nem sempre sei as razões pelas quais faço as coisas que faço.

    

P121 As vezes minto se tiver que o fazer.











P122 Nunca escondo os meus erros.











P123 Eu sempre cumpro a lei, mesmo se for improvável ser











P124 Já disse mal de um amigo nas suas costas.
P125 Quando ouço pessoas falando em particular evito ouvir.





















P126 Já recebi troco a mais de um vendedor e não lhe disse











apanhado.

nada.
P127 Quando era jovem, ás vezes roubava coisas.











P128 Já fiz coisas que não conto a ninguém.











P129 Nunca pego nada que não me pertença.











P130 Não costumo bisbilhotar sobre o assunto dos outros.

    

Agradecemos pelo seu tempo e colaboração em participar desta pesquisa.
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APÊNDICE F - ANÁLISE DESCRITIVA DAS PERGUNTAS

Escala de Resposta

Perguntas do bloco 2
1
201
202

Eu gosto de gastar dinheiro com coisas caras
Eu admiro as pessoas que têm carros, casas e
roupas caras
Minha vida seria melhor se eu tivesse algumas
coisas que não tenho
Comprar coisas me dá muito prazer
Eu ficaria muito feliz se pudesse comprar mais
coisas
Eu gosto de ter coisas que impressionam as
pessoas
Eu gosto de muito luxo em minha vida
Me incomoda quando não posso comprar tudo o
que quero
Gastar muito dinheiro está entre as coisas mais
importantes da vida
Eu não gosto de conhecer pessoas novas

2
3,6%

3

4

Total
5

9,4% 22,9% 37,2% 26,9%
6,3%

100,0%

24,2% 17,9% 19,3% 19,7% 18,8%

100,0%

14,3% 18,4% 22,4% 30,0% 14,8%

100,0%

20,6% 22,4% 20,2% 18,4% 18,4%

100,0%

53,8% 17,5% 17,9%

7,2%

3,6%

100,0%

55,6% 18,8% 13,0%

9,0%

3,6%

100,0%

32,7% 28,3% 15,2% 17,9%

5,8%

100,0%

74,0% 17,9%

4,0%

3,1%

0,9%

100,0%

68,2% 13,5%

8,5%

6,7%

3,1%

100,0%

67,3% 13,9%

9,4%

7,6%

1,8%

100,0%

17,5% 13,9% 11,2% 22,9% 34,5%

100,0%

51,1% 22,4% 13,5% 10,3%

2,7%

100,0%

11,7% 13,9% 13,0% 24,7% 36,8%

100,0%

49,8% 23,3% 11,2% 13,0%

2,7%

100,0%

75,8% 13,5%

4,5%

1,3%

100,0%

48,4% 24,2% 14,3% 11,2%

1,8%

100,0%

2,2% 16,1% 15,7% 30,5% 35,4%

100,0%

219

Um produto é mais valioso para mim se tiver grife
É bobagem comprar produtos que não sejam
práticos
Eu me interesso por novos produtos que dão status
Eu não gastaria dinheiro com produtos pouco
práticos
Eu não me considero uma pessoa muito sociável
Eu compraria um produto somente porque ele me
dá status
Eu não aprecio eventos sociais
Eu só compro produtos que tenham um propósito
funcional
Eu aprecio sair com grupos de pessoas

6,3%

100,0%

220

Eu pagaria mais por produtos de mais status

58,3% 19,3%

9,4%

4,0%

100,0%

221

Eu prefiro estar só do que rodeado de pessoas

41,7% 21,5% 19,3% 14,3%

3,1%

100,0%

222

Eu compro produtos por razões não funcionais

55,2% 22,0% 12,6%

2,2%

100,0%

223

O status que um produto me dá é irrelevante

11,7% 10,3% 13,5% 22,0% 42,6%

100,0%

203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

40,4% 19,7% 20,6% 13,0%

100,0%

4,9%

5,8% 10,3% 28,7% 48,9%
9,0%

8,1%

Fonte: Elaborado pelo autor
Nota: A escala de resposta é dada por: (1) discordo totalmente (2) discordo parcialmente (3) neutro (4) concordo
parcialmente (5) concordo totalmente
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Escala de Resposta

Perguntas do bloco 3
1
301
303

Probabilidade de adquirir objeto num site de trocas
ou vendas em segunda mão
Probabilidade de trocar tempo/ habilidades

2

3

4

Total
5

26,9% 23,8% 19,3% 20,6%
3,1%

4,5%

9,4%

100,0%

9,4% 34,1% 48,9%

100,0%

305

Probabilidade de alugar objetos de uma pessoa ou
34,1% 18,4% 15,2% 18,4% 13,9% 100,0%
empresa
307 Probabilidade de alugar um carro por um curto
1,3% 7,2% 9,9% 36,3% 45,3% 100,0%
espaço de tempo
Fonte: Elaborado pelo autor
Notas: A escala de resposta é dada por: (1) certamente não farei (2) provavelmente não farei (3) poderei ou não
fazer (4) provavelmente farei (5) certamente farei

Escala de Resposta

Perguntas do bloco 3
1
(a) Grau de importância atribuída a redução de
custos
(b) Grau de importância atribuída a conveniência e
308
praticidade
(c) Grau de importância atribuída a confiança no
308
prestador do serviço (pessoa ou empresa)
(d) Grau de importância atribuída ao consumo
308 sustentável que reverte em resultados sociais e
ambientais positivos
(e) Grau de importância atribuída a integrar um
308
grupo de pessoas com interesses e valores comuns
(f) Grau de importância atribuída a possibilidade
308
de ter acesso a novidades
Fonte: Elaborado pelo autor
Nota: A escala de resposta é dada por: (1) sem importância
muito importante
308

2

3

4

Total
5

0,0%

3,6%

5,4% 26,9% 64,1%

100,0%

0,4%

1,8%

6,3% 39,5% 52,0%

100,0%

0,9%

3,6%

4,0% 20,6% 70,9%

100,0%

1,3%

3,1% 12,1% 29,6% 53,8%

100,0%

3,1%

4,9% 25,1% 39,9% 26,9%

100,0%

2,7% 10,8% 17,0% 46,6% 22,9%

100,0%

(2) pouco importante (3) neutro (4) importante (5)

85

Escala de Resposta

Perguntas do bloco 4
1

2

3

4

Total
5

112

As minhas primeiras impressões sobre as pessoas,
acabam normalmente por se tornar corretas
Seria difícil p/ mim mudar meus maus hábitos

17,0% 27,4% 18,8% 26,9%

9,9%

100,0%

113

Nem sempre fui honesto comigo mesmo

28,3% 17,5% 13,9% 26,5% 13,9%

100,0%

114

3,6% 12,6% 17,9% 34,5% 31,4%

100,0%

13,0% 25,1% 11,2% 32,3% 18,4%

100,0%

28,7% 22,0% 13,9% 24,7% 10,8%

100,0%

117

Eu sei sempre porque gosto das coisas
Depois de ter formado uma opinião, raramente as
outras pessoas conseguem mudá-la
É difícil para mim afastar um pensamento
perturbador
Nunca me arrependo das minhas decisões

19,3% 37,2% 10,8% 21,1% 11,7%

100,0%

118

Raramente aprecio críticas

16,6% 35,0% 14,3% 22,9% 11,2%

100,0%

111

115
116

119

5,8% 15,7% 24,2% 37,2% 17,0%

100,0%

Tenho muita confiança nos meus julgamentos
3,6% 9,4% 11,7% 49,3% 26,0% 100,0%
Nem sempre sei as razões pelas quais faço as
120
30,5% 20,2% 12,6% 28,3% 8,5% 100,0%
coisas que faço
Fonte: Elaborado pelo autor
Nota: A escala de resposta é dada por: (1) discordo totalmente (2) discordo parcialmente (3) neutro (4) concordo
parcialmente (5) concordo totalmente

