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RESUMO 

 

Nas últimas décadas, os fatores que influenciam o consumo responsável têm sido estudado na 

área de marketing, visando minimizar o desperdício e os impactos ambientais. Estes estudos 

demonstram que o consumo responsável pode ser promovido através de influências dos 

valores e do contexto,  sendo os valores pessoais são amplamente aceitos como determinantes 

no comportamento de consumo. Contudo, o impacto dos valores no comportamento pode ser 

afetado por fatores que reforçam ou enfraquecem a relação valores-comportamento. O modelo 

de Motivação Baseada na Identidade prevê que a identidade pode alterar a influência dos 

valores no comportamento. O presente trabalho tem como objetivo analisar as relações entre 

valores pessoais, identidade evocada e comportamento. Partindo de uma abordagem 

experimental, o presente trabalho explora a influência da identidade na relação valores-

comportamento, usando como contexto o consumo responsável. Os resultados mostram que 

quando uma identidade pessoal é ativada, os valores transcendentes (vs. não-transcendentes) 

resultam em um maior consumo responsável. No entanto, quando a identidade social é ativada 

os valores transcendentes e não-transcendentes levam a níveis semelhantes de consumo 

responsável. Estes resultados estendem pesquisas anteriores, utilizando a motivação baseada 

na identidade como condição limite para a relação valores-comportamento. Nesse sentido, foi 

evidenciado que dependendo da identidade evocada as pessoas podem se engajar no consumo 

responsável mesmo em uma direção oposta do que seria previsto pelos seus valores. Como 

exemplo, os consumidores com valores não-transcendentes (geralmente não ligados ao meio 

ambiente) apresentam consumo responsável na identidade social. Como conseqüência teórica, 

uma nova abordagem de pesquisa em valores é proposta, a cadeia valores-identidade-

comportamento.  

 

Palavras-chave: Valores, Motivação baseada na Identidade, Consumo responsável. 

 



ABSTRACT 

 

In recent decades, the factors that influence the responsible consumption have been studied in 

marketing in order to minimize waste and environmental impacts. Studies show that 

responsible consumption can be promoted through values and context. In addition, personal 

values are widely accepted as determinants in consumer behavior. However, the impact of 

values on behavior can be affected by strengthen or weaken factors for the values-behavior 

relationship. The Identity Based- Motivation provides that the identities can result evoked 

different levels of tendency to action. This research aims to propose and test a model relating 

personal values, evoked identity and behavior. From an experimental approach, this research 

explores the influence of identity evoked in relation values-behavior, using as context the 

responsible consumption. The results show that when a personal identity is primed, 

transcendent (vs. non-transcendent) values result in more green consumption. However, when 

primed with a social identity, transcendent and non-transcendent values lead to similar green 

consumption levels. These findings extend past research by showing identity-based 

motivation as a boundary condition for the value-behavior relationship. In particular, we show 

that people can engage in an opposite direction from what would be predicted by their values, 

in function of the elicited identity. As a theoretical consequence, a new research approach is 

suggested in values theory, the values -identity-behavior chain. From this new approach, we 

obtained evidence that interaction between values and identity can make non-transcendent 

values lead to responsible consumption. 

 

Keywords: Values, Identity-based Motivation, Responsible Consumption. 
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1 INTRODUÇÃO      

 

 

 Os valores pessoais e a identidade são construtos clássicos da literatura de marketing. 

Têm sido estudados em diversos contextos, com diversas representações de sua influência nas 

ações, nos julgamentos e no comportamento do consumidor (SCHWARTZ, 1992). Nesse 

sentido, os valores pessoais são amplamente aceitos como tendo grande influência e sendo 

determinantes no comportamento de consumo (HOMER e KAHLE, 1988; KAHLE, 1996; 

SCHWARTZ, 1992, 1994).  

 Os valores pessoais são padrões que influenciam outros valores, atitudes e ações 

(ROKEACH, 1973). Conforme este autor, o valor é uma crença duradoura segundo a qual um 

modo específico de conduta ou um estado final de existência, é pessoal ou socialmente 

preferível a outro modo de conduta ou a outro estado final de existência.  

 A capacidade que têm os valores de influenciar a avaliação e as escolhas sugere a 

existência da cadeia valores-comportamento (BARDI e SCHWARTZ, 2003; MAIO et al., 

2009; TORELLI e KAIKATI, 2009).  Apesar de diversos estudos suportarem a relação valor- 

comportamento (por exemplo, ROKEACH, 1973; SCHWARTZ, 1994), sua variabilidade 

pode ser afetada por fatores que reforçam ou enfraquecem esta relação (TORELLI e 

KAIKATI, 2009). 

A motivação baseada na identidade (Modelo IBM) provê uma revisão integradora de 

como a identidade ativa conteúdos e processos (OYSERMAN, 2009). Segundo esta teoria, a 

identidade evocada focaliza a congruência das ações e dos procedimentos cognitivos. Como 

conseqüência, os indivíduos tomam as suas decisões de acordo com o contexto e à sua 

identidade evocada (ex: identidade social e consumo responsável). 

 O consumo responsável visa reduzir os impactos ambientais adversos (PAAVOLA, 

2001). De acordo com Zabel (2005), o avanço de padrões sustentáveis de consumo pode ser 

promovido através de influências culturais e do contexto, condições necessárias para mudar 

valores e comportamento individual. Pavia e Mason (2001) acreditam que as decisões de 

consumo sobre os recursos naturais refletem valores e que estes, por sua vez, refletem fortes 

normas e crenças culturais.  

Neste contexto, formula-se a questão de pesquisa:  
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Como a identidade (modelo IBM) influencia a relação valores-consumo responsável? 

 

Para responder a esta pergunta, será investigado o papel moderador da identidade na 

relação valores-comportamento, utilizando a motivação baseada na identidade - modelo IBM 

(OYSERMAN, 2009). Partindo de uma abordagem experimental, o presente trabalho explora 

a influência da identidade evocada na relação valores-comportamento, usando como contexto 

o consumo responsável. O capítulo a seguir apresenta as justificativas teóricas para a 

realização deste estudo. 
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2 JUSTIFICATIVA      

 

 

 Este estudo busca analisar as relações entre valores, identidade e consumo 

responsável, fazendo uso das teorias de valores pessoais (ROKEACH, 1973; SCHWARTZ, 

1992) e da motivação baseada na identidade (OYSERMAN, 2009). 

A relação valores-comportamento tem sido estudada por diversos autores (BARDI e 

SCHWARTZ, 2003; MAIO et al., 2009; TORELLI e KAIKATI, 2009). Um exemplo de 

aplicação da relação entre valores e comportamento está presente na teoria de cadeias meio-

fim (GUTMAN, 1982). Pesquisas anteriores também indicam que esta relação pode ser 

moderada ou mediada por outros fatores, como as atitudes (HOMER e KAHLE, 1988).  

Nas últimas duas décadas, a área de comportamento do consumidor tem pesquisado 

como identidade influencia a escolha (AAKER e AKUTSU, 2009). O modelo IBM 

(OYSERMAN, 2009) faz uma contribuição significativa ao estudo da identidade, mostrando 

que os indivíduos tomam suas decisões de acordo com o contexto e à sua identidade evocada 

(AAKER e AKUTSU, 2009). Desta forma, em algumas situações, a influência dos valores no 

comportamento pode ser intensificada ou enfraquecida, dependendo da identidade evocada. 

Seria então a identidade um moderador em potencial para a relação valores-comportamento? 

Para avaliar esta possibilidade esta pesquisa analisará a influência da identidade na relação 

valores-consumo responsável.  

Neste sentido, objetiva-se contribuir para a literatura de marketing, através da junção 

destas teorias complementares (valores-comportamento e motivação baseada na identidade). 

Com isso, visa-se ampliar a compreensão da influência dos valores pessoais e da identidade 

no comportamento. Além disso, este estudo pretende investigar a identidade evocada como 

moderadora da relação valores-comportamento. Por isto, o principal objetivo do presente 

estudo é a formulação e teste de um modelo que englobe estes diferentes construtos teóricos. 

Desta forma, este trabalho busca atender às seguintes oportunidades de pesquisa: 

 Contribuir para a teoria de valores (SCHWARTZ, 1992), incluindo a 

identidade evocada como moderador da relação valores-comportamento 

(COSTA et al., 2011). 
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 Entender o processo ativado pela interação valores e identidade, contribuindo 

para o entendimento da relação valores valor-comportamento (ex: HOMER e 

KHALE, 1988); 

 Fornecer evidência adicional para o impacto da identidade no comportamento 

do consumidor (AAKER e AKUTSU, 2009; OYSERMAN, 2009); 

A seguir, serão apresentados os objetivos deste estudo para responder à questão 

proposta e às oportunidades de pesquisa identificadas. 
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3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 

 Para responder a questão de pesquisa, são apresentados a seguir os objetivos gerais e 

específicos deste estudo. 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar as relações entre valores pessoais, identidade e comportamento. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Analisar como a relação valores-comportamento é influenciada pela identidade 

(interação valores e identidade). 

b) Avaliar como as dimensões de valores (transcendência/não-transcendência) 

influenciam o consumo responsável. 

c) Avaliar como a identidade (pessoal/social) influencia o consumo responsável. 

d) Examinar o processo pelo qual a identidade influencia a relação valores-

comportamento. 
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 Nesta parte do trabalho, será realizada uma revisão dos conceitos e abordagens 

relacionadas a esta pesquisa. A revisão de literatura busca fornecer o suporte teórico aos 

tópicos abordados neste trabalho e divide-se em: valores pessoais; motivação baseada na 

identidade (Modelo IBM); e, consumo responsável.  

 

 

 

4.1 VALORES PESSOAIS 

 

Valores pessoais são construtos clássicos da área de psicologia e marketing, tendo sido 

amplamente estudados por diversos autores (ex: ROKEACH, 1973; SCHWARTZ, 1992, 

2001). Apesar de alguns autores terem iniciado o estudo na área de Psicologia na década de 

50 (KLUCKHOHN, 1951; LEWIN, 1952) o impacto dos valores na área de marketing 

ocorreu mais intensamente a partir da década de 70, com os trabalhos de Rokeach (1968, 

1973).  

 Valor é uma crença na qual o homem se baseia para atuar de acordo com as suas 

preferências (ROKEACH, 1973). Para Rokeach (1973), um valor é uma crença única que 

conduz a ações e julgamentos. Valores possuem duas importantes funções: orientação através 

de padrões e normas sociais (orienta a conduta das pessoas) e motivacional (orienta os 

esforços em busca de um valor).  

Schwartz e Bilsky (1987) definem valores como (a) conceitos ou crenças, (b) acerca 

de comportamentos ou estados finais desejáveis, (c) que transcendem as situações específicas, 

(d) guiam a seleção ou a avaliação de comportamentos e eventos e (e) respeitam uma ordem 

de importância. Segundo Schwartz (1992): 

 Valores são crenças (objetivas e idéias), não são crenças ligadas à emoção.  

 Valor é um construto motivacional. Eles se referem aos objetivos desejáveis que as 

pessoas buscam atingir. 
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 Valores são metas abstratas e transcendem as ações específicas e situações. A natureza 

abstrata dos valores os diferencia de conceitos como normas e atitudes, os quais fazem 

referência usualmente a ações específicas, objetos, ou situações.  

 Valores orientam as escolhas ou avaliação de ações, de políticas, de pessoas, e de 

eventos. Ou seja, os valores servem como normas ou critérios.  

 Valores são ordenados pela importância em relação ao outro. Os valores das pessoas 

formam um sistema ordenado de prioridades que as caracterizam como indivíduos. 

Esta característica hierárquica também estabelece distinções entre os valores em 

relação às normas e atitudes. 

 

Os valores são antecedidos pela cultura, pela sociedade e pela personalidade, sendo o 

comportamento a sua maior conseqüência (ROKEACH, 1973). Para Zabel (2005) o sistema 

de valores de uma pessoa é parte do seu modelo interno, e geralmente se desenvolve através 

da interação social. Os impulsos do ambiente social tal como as expectativas sociais, a 

pressão do grupo são cruciais para estes valores escolhidos pelo indivíduo.  

O estudo de valores na área de marketing pode ser dividido em pelo menos duas 

grandes linhas de pesquisa: a de Rokeach (1968, 1973) e a de Schwartz (1992, 2001). 

Inicialmente as obras seminais de Rokeach (1968, 1973) foram lançadas, servindo de base 

para os futuros modelos retratando valores (KAHLE, BEATTY e HOMER, 1986; 

SCHWARTZ, 1992). Neste primeiro período (1973-1991), os estudos de valores obtiveram 

seu primeiro grande impacto na literatura de marketing (ex: KAHLE et al., 1986; 

KAMAKURA e MAZZON, 1991). No segundo período, a partir de 1992, Schwartz lançou a 

sua teoria sobre valores (Figura 5). Desde então, essa teoria está sendo aprimorada e 

amplamente utilizada nos estudos de marketing. Os diversos estudos realizados comprovam a 

estrutura de valores de Schwartz (1992) e a sua estabilidade entre os diferentes países. A 

Tabela 1 apresenta essas duas abordagens, bem como suas principais características. 

 



18 

Tabela 1 – Comparação entre as teorias de valores de Rokeach e Schwartz. 

 Rokeach (1968, 1973) Schwartz (1992, 1994, 2001) 

Conceito Um valor é uma crença duradoura na 

qual um modo de conduta ou estado 

final de existência é pessoalmente ou 

socialmente preferível a um modo 

oposto ou inverso de conduta ou de 

existência. 

Os valores são objetivos trans-

situacionais desejáveis, variando em 

importância, que servem como 

princípios orientadores da vida de 

uma pessoa ou de outra entidade 

social. 

Estrutura Valores terminais: 18 valores que 

orientam a conduta das pessoas (ex: 

uma vida confortável) 

Valores instrumentais: 18 valores 

que são meios para a busca de um 

valor (honesto) 

Valores de 1ª ordem: 10 dimensões 

(ver figura 5, exemplo: poder, 

segurança, conformidade, etc.) 

Valores de 2ª ordem: 4 dimensões 

(transcendência vs. autopromoção; 

conservação vs. abertura à mudança) 

Relação entre 

construtos 

Valores instrumentais são 

influenciados pelos valores terminais 

(Vt  Vi). 

Valores de 2ª ordem são compostos 

por valores de 1ª ordem (ver Fig. 5). 

Consequência conduz a ações e julgamentos conduz a ações e julgamentos 

Fonte: Revisão de literatura. 

 

 Os valores pessoais são também determinantes na caracterização de grupos de 

indivíduos (ROKEACH, 1973). Mooij (1998) afirma que os valores são considerados como a 

base para as decisões de segmentação, adequando os elementos aos valores dos consumidores. 

Neste sentido, diversos autores têm buscado aprofundar o conhecimento sobre a relação 

valores e consumo, visando segmentar mercados (KAHLE et al., 1986; KAHLE e 

KENNEDY, 1988; KAMAKURA e MAZZON, 1991; KAMAKURA e NOVAK, 1992; 

NOVAK e MACEVOY, 1990).  

 A Teoria de Valores de Schwartz (1992) parte da premissa que os valores podem ser 

classificados de acordo com o seu conteúdo motivador. Ao todo, dez domínios diferentes 

foram conceituados e empiricamente identificados em diversas amostras de diferentes culturas 

(SCHWARTZ, 1994; SCHWARTZ et al., 2001). A estrutura, que é o resultado desta 

organização dinâmica, pode ser resumida por um modelo bidimensional (Figura 1): “abertura 

à mudança” contra “conservação” e “transcendência” contra “autopromoção ou não-
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transcendentes” 
1
 (SCHWARTZ, 1992). A Figura 1 apresentada a definição das dimensões de 

valores, segundo Schwartz (1992): 

 

 

Figura 1 – As dimensões de Valores de Schwartz. 

Fonte: Schwartz (1992, 2006), revisado por Bilsky (2009). 

 

A seguir, a partir dos eixos de valores propostos por Schwartz (1992), este trabalho 

apresenta a relação entre os valores e o consumo responsável. 

 

Transcendência / Não-transcendência (autopromoção) 

 Transcendência (benevolência e universalismo): Benevolência: Benevolência é uma 

versão mais restrita de valor pró-social, enfocando a preocupação com o bem-estar de outras 

pessoas mais próximas do self. A meta motivacional de valores benevolência é a preservação 

e valorização do bem-estar das pessoas com quem se está em contato pessoal freqüente. 

Universalismo: Este tipo de valor está relacionado com a maturidade. O objetivo motivacional 

                                                 
1
 Neste trabalho, os termos autopromoção e não-transcendentes serão utilizados como sinônimos, tendo em vista 

facilitar as análises. 
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do universalismo é a compreensão, a apreciação, tolerância, e proteção para o bem-estar de 

todas as pessoas e para a natureza. As pessoas podem perceber que a falta de proteção natural 

ambiente levará à destruição dos recursos dos quais depende a vida. Isto contrasta com o foco 

mais estreito de valores benevolência.  

 Relação com o consumo responsável: a transcendência está ligada à preservação dos 

recursos naturais, sendo diretamente ligada ao consumo responsável. Por isso, acredita-se que 

valores de transcendência possam levar a um maior consumo responsável do que os valores 

não-transcendentes. 

 Não-transcendência ou Autopromoção (realização e poder): Realização: O 

objetivo deste tipo de definição de valor é o sucesso pessoal através da demonstração 

competência. Os valores de realização enfatizam a demonstração de competência visando 

obter a aprovação social, ao invés de satisfazer os padrões internos de excelência. Poder: Os 

valores de poder também podem ser transformações das necessidades individuais para status, 

dominação e controle. O objetivo central de valores de poder é a obtenção de status social e 

prestígio, controle ou domínio sobre pessoas e recursos. 

 Valores de realização (por exemplo, bem sucedido, ambicioso) enfatizam a 

demonstração ativa de competência na interação com o grupo social. Já os valores de poder 

(por exemplo, autoridade, riqueza) enfatizam a obtenção ou preservação de uma posição 

dominante, dentro do sistema social mais amplo. 

 Relação com o consumo responsável: Não-transcendência ou autopromoção: estes 

valores estão ligados à demonstração competência ou de status, e aos benefícios pessoais. 

Acredita-se que os valores de autopromoção sejam opostos ao consumo responsável. Por isso, 

para facilitar as análises esta pesquisa utilizará como similares os termos autopromoção e não-

transcendentes, devido à sua oposição aos valores de transcendência. 

 

Abertura à mudança / Conservadorismo 

Abertura à mudança (auto-direção, estimulação e hedonismo): Auto-direção: O objetivo 

deste tipo de valor é o pensamento e ação independente (escolher, criar, explorar). Auto-

direção foi derivado de requisitos de interação de autonomia e independência. Estimulação: 

Estimulação deriva da necessidade de variedade e de estímulo a fim de manter um nível ótimo 

de ativação. A motivação da estimulação é excitação, novidade e desafio na vida. Hedonismo: 

Este tipo de valor é proveniente de necessidades orgânicas e do prazer associado com a 
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satisfazê-los. A meta motivacional desse tipo mais acentuada com o prazer ou gratificação 

sensual para o indivíduo (prazer, curtindo a vida). 

 Relação com o consumo responsável: Abertura à mudança: estes valores estão ligados 

ao pensamento independente e à busca por estímulos / variedade. Assim como o 

conservadorismo, espera-se que a abertura à mudança não tenha relação direta com o 

consumo responsável. Acredita-se um maior consumo responsável poderia ocorrer para os 

indivíduos que valorizam a abertura à mudança se esse comportamento lhe gerasse prazer ou 

busca pela novidade (early adopters). 

 

Conservadorismo (segurança, conformidade e tradição): Segurança: A meta motivacional 

desse valor é a segurança, harmonia e estabilidade da sociedade, dos relacionamentos, e de si. 

A segurança pode ser representada em dois tipos distintos, individuais (por exemplo, saúde) e 

em grupo (por exemplo, segurança nacional). Conformidade: O objetivo deste tipo de 

definição de valor é de retenção de ações, inclinações e impulsos evitando perturbar ou 

prejudicar os outros e violar as normas e as expectativas sociais. Tradição: Tradição significa 

o desenvolvimento de símbolos e práticas compartilhadas. A meta motivacional da tradição é 

o respeito, compromisso e aceitação dos costumes e idéias de uma cultura ou religião. 

 Relação com o consumo responsável: os valores de conservadorismo estão ligados a 

evitar a mudança. Acredita-se que altos níveis (VS. baixos níveis) de conservadorismo não 

influenciem diretamente o consumo responsável. 

 Portanto, este estudo foca o estudo de valores no eixo transcendência/não-

transcendência, devido à sua relação direta com o consumo responsável. Os valores do eixo 

abertura à mudança/conservadorismo neste caso não serão analisados pois não estão 

teoricamente relacionados com o consumo responsável. 

 

4.1.1 A relação valores-comportamento e seus moderadores. 

 

Os valores são antecedidos pela cultura, pela sociedade e pela personalidade, sendo o 

comportamento a sua maior conseqüência (ROKEACH, 1973). Reynolds e Gutman (2001) 

referem-se a uma hierarquia nos níveis de abstração, determinada pela cadeia de meios e fins. 



22 

Segundo a teoria da cadeia de meios e fins (GUTMAN, 1982) os valores definem estados 

finais desejáveis e desempenham um papel dominante nas escolhas.  

O Marketing Lens Model (BRISTOW, 1998; BRISTOW e AMYX 2001; AMYX, 

BRISTOW e SCHNEIDER, 2004) assume que as experiências, as expectativas e os valores, 

modelam a percepção dos consumidores sobre o mundo que eles compartilham. Um exemplo 

desta relação é a cadeia valores-atitude-comportamento – Figura 2 (HOMER e KAHLE, 

1988).  

 

 

Figura 2 – A cadeia valores-atitude-comportamento. 

Fonte: Adaptado de Homer e Kahle (1988). 

 

Homer e Kahle (1988), em seu estudo sobre o consumidor de alimentos orgânicos, 

verificaram a existência de uma relação causal entre os valores pessoais e o comportamento 

(Figura 2). Esta relação foi igualmente suportada no Brasil nos estudos de Añaña (2008) e 

Henrique (2009). 

 

 

4.2  MOTIVAÇÃO BASEADA NA IDENTIDADE (MODELO IBM) 

 

A motivação baseada na identidade - modelo IBM (OYSERMAN, 2009) é 

fundamentada em teorias da psicologia social (auto-conceito, cognição social e goal theories). 

O modelo IBM pressupõe que as identidades são construídas de forma dinâmica no contexto 

em que ocorrem. Neste sentido, as pessoas interpretam situações e dificuldades de acordo com 

a congruência com a identidade ativada. Quando a ação parece ser congruente com a 

identidade, a dificuldade percebida é menor, tornando o comportamento importante e 

significativo. Quando a ação parece ser incongruente à identidade, a dificuldade percebida é 

maior, sugerindo que o comportamento é inútil e não-significativo. Nesse sentido, as pessoas 
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preferem ações congruentes com a identidade (tendência à ação) e as utilizam para interpretar 

o seu mundo social e físico (tendência aos procedimentos cognitivos). 

O modelo IBM possui três postulados fundamentais (Figura 3) que podem ser 

denominados de: construção dinâmica, dificuldade percebida e tendência à ação 

(OYSERMAN, 2009). Primeiro, identidades são altamente maleáveis e sensíveis ao contexto 

(construção dinâmica). Segundo, a identidade influencia a dificuldade percebida para a 

realização de uma tarefa (dificuldade percebida). E terceiro, a identidade influencia as ações 

que as pessoas tomam (tendência para ação e para procedimentos cognitivos).  

a) Construção dinâmica (maleáveis): quais as identidades que são tomadas em conta, e 

quais os comportamentos congruentes são dinamicamente construídos no contexto 

(mesmo que as identidades pareçam estáveis e independentes do contexto). 

b) Dificuldade percebida: quando um comportamento parece congruente com a 

identidade, o comportamento será interpretado como importante e possível de ser 

realizado. Portanto, o esforço para realizar a atividade é significativo e útil. Assim, a 

interpretação das questões de dificuldade influencia julgamento, escolha e 

comportamento (tendência à ação). 

c) Tendência à ação (e aos processos cognitivos): as identidades sinalizam a tendência 

para agir e para fazer sentido ao mundo (proc. cognitivos) em termos de normas, 

valores e comportamentos relevantes para a identidade. No entanto, quais ações são 

relevantes e qual sentido interpretado depende do conteúdo da identidade, o que em si 

é construída dinamicamente. 

 

 
Figura 3 – Motivação baseada na identidade (Modelo IBM). 

Fonte: Adaptado de Oyserman (2009). 

 

Um exemplo de aplicação do modelo IBM, pode demonstrar construção de significado 

no contexto a partir das identidades (OYSERMAN et al., 2009). O que torna uma pessoa 

cool? O significado de cool e as ações relacionadas dependem do contexto. Cool poderia ser 

uma característica pessoal ou um traço social ligada a um grupo (identidade pessoal e social). 
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Ser cool poderia ser também associado a comportamentos de risco não-sociais (por exemplo, 

fumar cigarros), a comportamentos pró-sociais e saudáveis (por exemplo, o voluntariado, 

surf) ou a comportamentos entre as duas identidades (por exemplo, usar um Ipad). Os dois 

vídeos a seguir (extraídos do site YouTube) demonstram dois possíveis diferentes significados 

de cool, segundo o modelo IBM (OYSERMAN et al., 2009): 

 United Way (cool social): http://www.youtube.com/watch?v=6UYN5QJLPdw      

Este vídeo mostra um comercial da Live United, focando na identidade social. A 

música de fundo utiliza termos como “nós pertemos” e a narração está relacionada à 

inter-relação “estamos todos conectados”. A ação de voluntariado também é coerente 

com a identidade social, visto que é uma atividade social. 

 CK-One (cool pessoal): http://www.youtube.com/watch?v=zmcDpsX4FpQ    

Este vídeo é um comercial da CK-One, uma marca de perfumes, cujo o nome “one” 

apresenta esta idéia de exclusividade, relacionada com a identidade pessoal. A música 

de fundo inicia com “somos 6 bilhões de pessoas, mas somos um”, focando na idéia de 

exclusividade e diferenciação, consistente com a identidade pessoal. 

O Modelo IBM utiliza o termo identidade ao invés de auto-conceito ou auto-imagem. 

Usando a identidade, o modelo estende a visão de self independente e interdependente para 

identidade pessoal e identidade social. Além disso, o modelo IBM concentra a atenção sobre 

os efeitos do contexto sócio-cultural, as teorias modernas de goals e sobre o auto-conceito, 

como sendo uma estrutura maior e multifacetada, que inclui o passado, presente e futuro das 

identidades – conceito similar à Construal Level Theory (TROPE e LIBERMAN, 2000). 

No modelo IBM (OYSERMAN, 2009), a identidade pessoal é definida como sendo os 

traços, características e metas que não são formuladas através das conexões como membros 

de um grupo social ou relacionamentos. Já a identidade social é conceituada como sendo os 

traços, características e metas ligadas a um papel social ou grupo social que a pessoa era, é, ou 

pode se tornar um membro. Para Hofstede (1980, 2001), o self independente e 

interdependente fazem parte destas dimensões de cultura. A dimensão, chamada 

individualismo / coletivismo é descrita a seguir (HOSTEDE e MCCRAE, 2004; p. 13): 

 

Individualismo (vs. coletivismo): grau em que os indivíduos são integrados 

em grupos. Em sociedades individualistas, os laços entre os indivíduos são 

perdidos: é esperado que todos pensem em si próprios. Em sociedades 

coletivistas, as pessoas estão integradas desde o nascimento para atuar em 

grupos fortes e coesos, muitas vezes famílias estendidas (com tios, tias, e os 

avós). 

http://www.youtube.com/watch?v=6UYN5QJLPdw
http://www.youtube.com/watch?v=zmcDpsX4FpQ
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O modelo IBM estende a visão de onde as identidades podem influenciar o 

comportamento. Mais amplamente, este modelo amplia a visão do self independente VS. 

interdependente. A Figura 5 abaixo ilustra as diferentes visões do self segundo Markus e 

Kitayama (1991). 

 

 

Figura 4 – Representações da identidade. 

Fonte: Adaptado de Markus e Kitayama (1991). 

 

Para o modelo IBM, diferentes traços de identidade podem ser evocados de acordo 

com o contexto (ex: raça, gênero, cultura). Por exemplo, a identidade pode ser vista como 

ampla (mulher) ou específica (professor da universidade); integrada (mulher francesa) ou 

separada (mulher / francesa). Sendo assim, o Modelo IBM (OYSERMAN, 2009) provê uma 

revisão integradora de como motivações baseadas na identidade ativam conteúdos e 

processos, estimulando novas pesquisas na área da identidade e auto-conceito (AAKER e 

AKUTSU, 2009; KIRMANI, 2009; SHAVITT et al., 2009). 

 

4.2.1 A interação entre valores e identidade 

 

 Como parte do auto-conceito, a identidade constitui uma base para fazer previsões 

sobre o self e sobre a resposta dos outros para o self. Identidades pessoais focam nos traços, 

características e objetivos que não são ligados a um grupo social. A importância de uma 

identidade pessoal torna a situação relevante em termos de valores, conduzindo a julgamentos 

e comportamentos congruentes com os valores (OYSERMAN, 2009). Em contraste, quando a 
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identidade social é saliente, o self é contextualizado e ligado a um grupo social que, reduz a 

importância dos valores e aumenta a conformidade em relação ao grupo e os papéis sociais 

(BRILEY e WIER, 2001). 

 Acredita-se que uma combinação entre valores e identidade resultará em um maior 

consumo responsável. Por um lado, espera-se que na identidade pessoal, indivíduos com alta 

transcendência agirão mais responsavelmente do que indivíduos com baixa transcendência. 

Isso porque, espera-se que a identidade pessoal fará com que as pessoas ajam de acordo com 

os seus valores. Portanto, na identidade pessoal, a tendência à ação (congruência valores-

comportamento) é maior para os valores transcendentes do que não-transcendentes. 

 Por outro lado, a identidade social ativa os papéis e as metas sociais, tornando o 

consumo responsável importante para as pessoas, mesmo que seus valores não sejam 

congruentes com o consumo responsável (ex: não-transcendentes). Quando a identidade social 

for ativada, espera-se que o consumo responsável seja similar entre os grupos, 

independentemente dos seus valores. Portanto, na identidade social a tendência à ação 

(congruência valores-comportamento) é similar para os valores transcendentes e para os 

valores não-transcendentes. 

 

4.2.1.1 Processamento através da auto-imagem (self-construal) 

 

 O mecanismo proposto para estas diferentes interações entre valores e identidade é o 

nível de auto-imagem. Como a transcendência e a interdependência são variáveis geralmente 

correlacionadas, acredita-se que a passagem de identidade pessoal para identidade social não 

resultará em mudança de auto-imagem para os transcendentes. Além disso, a saliência do 

social (ex: pensar nos outros) não parece ser influente para os transcendentes, visto que a 

questão social é crucial para os valores de transcendência (SCHWARTZ, 1992). Deste modo, 

espera-se que os valores transcendentes não sejam afetados pela identidade, resultando em 

níveis similares de consumo responsável independentemente da identidade evocada. 

 Para os indivíduos não-transcendentes acredita-se que a passagem da identidade 

pessoal para identidade social resultará em uma mudança de níveis de auto-imagem. Isso 

porque a saliência do social pode ser influente para os transcendentes, visto que os 

comportamentos sociais (ex: consumo responsável) não são cruciais para os não-
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transcendentes (SCHWARTZ, 1992). Então, espera-se que os não-transcendentes consumam 

mais responsavelmente na a identidade social do que na a identidade pessoal. 

 

4.2.1.2 Processamento através da Teoria do Comportamento Planejado - TPB 

 

 Na seqüência da discussão acima, propõe-se que uma combinação entre valores e 

identidade influenciará o consumo responsável. Pesquisas anteriores sugerem que a relação 

valores–comportamento é mediada pelas atitudes (HOMER e KAHLE, 1986). Porém, o 

modelo IBM prevê a dificuldade percebida como mediador na relação identidade-tendência à 

ação (OYSERMAN, 2009). Para testar esta proposição, o presente trabalho utilizará como 

base a Teoria do Comportamento Planejado – TPB (AJZEN, 1991). Segundo a TPB, o 

comportamento é influenciado pelas atitudes, normas subjetivas e controle percebido (similar 

ao conceito de auto-eficácia e dificuldade percebida de OYSERMAN, 2009). A Figura 5 

apresenta o modelo da Teoria do Comportamento Planejado: 

 

 
 

Figura 5 – Teoria do Comportamento Planejado (TPB)  

Fonte: Ajzen, 1991. 

 

4.2.1.3 Processamento através das diferentes camadas do Self 

  

 O self é composto por diferentes níveis de inclusão ou camadas do self (HARB e 

SMITH, 2008; MARKUS e KITAYAMA, 1991). Para o modelo IBM, as identidades podem 

apresentar diferentes níveis de inclusão. Neste modelo, os autores estendem o conceito de 
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auto-imagem para além de independente-interdependente, propondo diferentes camadas do 

self (Figura 6).  

 

 

Figura 6 – As diferentes camadas do Self. 

Fonte: Harb e Smith (2008). 

 

 Esta pesquisa propõe que os diferentes níveis de inclusão da identidade (família, 

amigos e comunidade) devem produzir diferentes efeitos no consumo responsável. Desta 

forma, espera-se que o consumo responsável, um comportamento tipicamente social, produza 

maiores efeitos quando as normas subjetivas sejam mais intensas. Os efeitos das normas 

subjetivas família e amigos ocorreriam em situações onde o consumo responsável pudesse 

melhorar a imagem social para estes grupos (família e amigos). Da mesma forma, os efeitos 

das normas da comunidade seriam maiores quando o consumo responsável fosse considerado 

importante para a comunidade em questão (ex: os Porto-alegrenses se preocupam com 

questões ambientais). 

 

4.3 CONSUMO RESPONSÁVEL 

 

Para evidenciar a influência da identidade na relação valores-comportamento, este 

estudo escolheu como contexto o consumo responsável. O consumo responsável pareceu ser 
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adequado ao trabalho, pois estudos anteriores mostraram a influência dos valores 

(transcendência – SCHWARTZ, 1992) e da identidade (social  - OYSERMAN, 2009) no 

consumo responsável.  Porém, pesquisas são necessárias para evidenciar como a interação 

entre valores e identidade afeta o consumo responsável.  

 O conceito de consumo responsável, após os primeiros estudos nos anos 70, re-

emergiu recentemente como elemento fundamental nos debates sobre os impactos ambientais 

do consumo (SCHAEFER e CRANE, 2005). A investigação sobre este tipo de consumo tem 

ocorrido freqüentemente em estudos de marketing, quais sejam: produtos ecologicamente 

embalados (BEDANTE, 2004), comportamento de consumo verde (STRAUGHAN, 1999), 

pegada ecológica doméstica (CROMPTON, 2002), educação para o consumo sustentável 

(GOMES, 2006), o processo de decisão de meios de transporte (PRIEWASSER, 1999) e o 

consumo responsável de água (COSTA et al., 2011). 

Webster (1975) define o consumidor consciente como aquele que leva em 

consideração as conseqüências de seu consumo pessoal, utilizando o seu poder de compra 

para alcançar mudanças sociais. Para Lopes (2003), este consumidor baseia-se nos seus 

critérios de sustentabilidade, assumindo a responsabilidade pelos seus atos de consumo. 

 Segundo Schaefer e Crane (2005) os caminhos para se atingir o consumo sustentável, 

incluem: inclusão de critérios ambientais na decisão de consumo; consumo sustentável 

levando em conta aspectos culturais e sociais de consumo; construção ativa de identidades e 

de estilos de vida sustentáveis; e, por fim, através de experiências compartilhadas de 

sustentabilidade em famílias, grupos e comunidades. 

Os consumidores responsáveis são caracterizados por serem fortemente motivados por 

valores ambientais, tomando uma decisão de compra baseado nestes critérios ambientais 

(SCHAEFER e CRANE, 2005). O consumidor responsável tem as suas decisões de compra 

claramente influenciadas pelo aumento da consciência ambiental (DRUMWRIGHT, 1994; 

MENON e MENON, 1997).  

 Na literatura de marketing foram identificados diferentes conceitos relacionados ao 

consumo responsável, sendo qualificados como: consumo sustentável (BEDANTE, 2004; 

GOMES, 2006; HANSEN e SCHRADER, 1997; PRIEWASSER, 1999; SCHAEFER e 

CRANE, 2005; ZABEL, 2005), consumo consciente (ANDERSON JR. e CUNNINGHAM, 

1972; FEITAL et al., 2008; WEBSTER, 1975) e consumo responsável (DRUMWRIGHT, 

1994; GONZALEZ, 2008; LOPES, 2003; MORGAN, 2006). Em vista disso, dada a 
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diversidade de conceitos, cabia a escolha do termo considerado mais adequado para esta 

pesquisa. A Figura 7 compara os três tipos de consumo relacionados ao meio ambiente, 

demonstrando suas características principais e sua complementaridade: 

 

Consumo Responsável
Consumo ConscienteConsumo Sustentável

•Garante a sustentabilidade 

do recurso consumido, sem 

comprometer o atendimento 

das necessidades das 

gerações futuras 

•Relações de consumo pautadas 

na ética e na responsabilidade 

sócio-ambiental.

•Consciência sócio-ambiental 

representada nas escolhas 

cotidianas do consumidor.

•Consciência da questão da 

sustentabilidade em todos os 

seus aspectos. 

•Responsabilidade pelos atos 

de consumo, agindo desta 

forma e disseminando 

estas idéias.

 

Figura 7 – Comparativo entre conceitos de consumo responsável. 

Fonte: Revisão da literatura. 

 

Analisando a Figura 7, observa-se que os três conceitos relacionados ao consumo 

responsável partem de um ponto comum, o atendimento das necessidades de consumo sem 

comprometer a capacidade de renovação do planeta (HANSEN e SCHRADER, 1997). O 

conceito de consumo consciente é mais abrangente do que o de consumo sustentável, 

incluindo a preocupação com as relações de consumo e a consciência ambiental representada 

nas escolhas do consumidor.  Por fim, o consumo responsável aparece como o conceito mais 

adequado, pois abrange todas as características do consumo sustentável e consciente, 

adicionando a estes a responsabilidade pelos atos de consumo e a disseminação destas idéias 

(LOPES, 2003). Por essa razão, este estudo usa como conceito o consumo responsável. 
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5 MODELO TEÓRICO E HIPÓTESES 

 

 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar as relações entre valores pessoais, 

identidade e comportamento. Partindo de uma abordagem experimental, o presente trabalho 

explora a influência da identidade evocada na relação valores-comportamento, usando como 

contexto o consumo responsável.  

O presente modelo fundamenta-se na motivação baseada na identidade (OYSERMAN, 

2009) e visa contribuir com a literatura de comportamento do consumidor em dois aspectos 

principais:  

a) Analisar a influência da identidade na relação valores-comportamento. 

b) Entender como ocorre o processo pelo qual a identidade influência a relação 

valores-comportamento. 

Primeiro, o modelo proposto visa estender as relações tradicionais de valores-

comportamento, incluindo a identidade evocada como um possível moderador dessa relação. 

Segundo, pretende-se contribuir para o modelo IBM: (a) estendendo suas relações com a 

inclusão dos valores; (b) analisando a mediação entre a dificuldade percebida e o consumo 

responsável. A Figura 8 evidencia as relações propostas pelo modelo: 

 

 

Figura 8 – Modelo Teórico Genérico e Relações entre os Construtos. 

Fonte: o autor. 
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5.1 A INTERAÇÃO ENTRE VALORES E IDENTIDADE 

 

 Os valores pessoais são amplamente aceitos como determinantes no comportamento 

de consumo.  Apesar de diversos estudos suportarem a relação valor- comportamento (por 

exemplo, ROKEACH, 1973; SCHWARTZ, 1996), sua variabilidade pode ser afetada por 

fatores que reforçam ou enfraquecem esta relação (TORELLI, 2009). 

 A motivação baseada na identidade resulta na tendência a ação congruente com as 

diferentes identidades (OYSERMAN, 2009). Dependendo do contexto, a identidade ativa 

conteúdos e processos que alteram a influência dos valores no consumo responsável. 

Acredita-se que a interação entre valores e identidade possa influenciar o consumo 

responsável. Portando espera-se que a identidade modere a relação valores-comportamento 

(H1 e H4).  

 

H1: A identidade evocada modera a relação valores-consumo 

responsável (decisões de produtos verdes).  

H4: A interação valores e identidade influencia o comportamento 

responsável (papel reciclado VS. normal).  

 

 Na seqüência à discussão acima apresentada, a identidade pessoal torna a situação 

relevante em termos de valores, conduzindo a julgamentos e comportamentos congruentes 

com os valores (OYSERMAN, 2009). Portando, na identidade pessoal é esperado que as 

pessoas ajam de acordo com os seus valores. Como conseqüência, espera-se que na identidade 

pessoal os transcendentes ajam mais responsavelmente do que os não-transcendentes (H1a). 

 

H1a: Na identidade pessoal, transcendência (versus não-

transcendência) resultarão em maior consumo responsável. 

 

 Em contraste, quando a identidade social é saliente, o self é contextualizado e ligado a 

um grupo social, reduzindo a importância dos valores e aumentando a conformidade em 
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relação ao grupo e aos papéis sociais (BRILEY e WIER, 2001). Quando a identidade social 

for ativada, propõe-se que as pessoas ajam em geral mais responsavelmente devido à saliência 

dos papeis sociais. Isto é, transcendentes e não-transcendentes apresentarão um consumo 

responsável similar, mesmo que seus valores sejam de direções opostas. Então, é esperado 

que: 

 

H1b: Na identidade social, propõe-se que as pessoas apresentarão 

níveis similares de consumo responsável (transcendência versus não-

trascendência). 

 

 A seguir serão apresentadas as hipóteses para os efeitos principais dos valores e da 

identidade no consumo responsável. Os valores modelam a percepção dos consumidores 

sobre os comportamentos (BRISTOW e AMYX, 2001). Para Schwartz (1992), a 

transcendência leva a comportamentos mais pró-sociais e mais benevolentes. Segundo o 

mesmo autor, a autopromoção (não-transcendência) está numa direção oposta à 

transcendência, levando a comportamentos mais a favor do self e menos engajados 

socialmente. Por isso, espera-se que:  

 

H2: Valores de transcendência (versus não-trascendência) resultarão 

em um maior consumo responsável. 

 

 Segundo Oyserman (2009), as atitudes e comportamento dependem do contexto e das 

identidades evocadas. Para Oyserman et al. (2009), na identidade pessoal o grupo torna-se 

menos relevante, estimulando a competição, a auto-expressão e a busca individual pelos seus 

desejos. Em contraste, a identidade social faz com que os indivíduos se ajudem mais e façam 

escolhas mais pró-sociais. Esta visão de mundo coletiva facilita o engajamento social e a 

cooperação com os outros. Então, espera-se que: 

 

H3: A identidade social (versus identidade pessoal) resultará em um 

maior consumo responsável. 
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Figura 9 – A moderação da identidade na relação valores-comportamento. 

Fonte: o autor. 

 

5.2 O PROCESSO DE MEDIAÇÃO DA RELAÇÃO VALORES E IDENTIDADE 

 

No presente trabalho, é previsto que a interação valores e identidade será mediada pela 

dificuldade percebida (OYSERMAN, 2009). Ajzen (1991, p. 188) define a dificuldade 

percebida como “a facilidade percebida ou dificuldade de executar o comportamento”. Para 

Oyserman (2009), quando a ação parece ser congruente com a identidade, a dificuldade 

percebida mostra que o comportamento é importante e significativo. Em contraste, 

comportamentos incongruentes com a identidade conduzem a uma maior dificuldade 

percebida. Desta forma, espera-se que a interação entre valores e identidade resulte em 

diferentes níveis de dificuldade percebida para o consumo responsável. Por exemplo, a 

identidade social colocará em evidência o papel social dos não-transcendentes, tornando mais 

fácil o engajamento destes no consumo responsável. Então, espera-se que: 

 

H5: A interação valores e identidade é mediada pela dificuldade 

percebida. 
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Figura 10 – O processo de mediação da interação valores * identidade. 

Fonte: o autor. 

 

No capítulo a seguir, serão apresentados os procedimentos metodológicos deste estudo 

visando testar as hipóteses apresentadas. 
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 

 Este capítulo será destinado à descrição do método pelo qual se pretende atingir os 

objetivos propostos neste trabalho. Foi utilizada uma abordagem combinada de pesquisa 

exploratória e de pesquisa descritiva, onde será buscado, respectivamente, o aprofundamento 

sobre o assunto estudado e a coleta e análise de dados primários.  Estas duas etapas são 

apresentadas a seguir: 

 Etapa exploratória: revisão bibliográfica para o desenvolvimento do modelo e criação 

do questionário para coleta dos dados quantitativos; 

 Etapa descritiva: realização do experimento e análise dos resultados. 

 

 

6.1 ETAPA EXPLORATÓRIA 

  

6.1.1 Revisão de literatura  

 

 O principal objetivo da pesquisa exploratória é prover a compreensão do problema 

enfrentado pelo pesquisador (MALHOTRA, 2001). A partir deste entendimento, busca-se 

neste trabalho, um maior aprofundamento sobre o assunto, através da revisão de literatura. 

A fase exploratória teve como objetivo prover elementos capazes de tornar viável o 

estudo. Procurou-se realizar uma revisão bibliográfica, visando um maior conhecimento sobre 

o assunto abordado. Durante a revisão de literatura buscou-se analisar as pesquisas que já 

haviam sido realizadas nesta área, através de livros e artigos, visando embasar o estudo 

realizado.  
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6.1.2 Instrumento de Coleta de Dados 

 

 A técnica utilizada nesta pesquisa para a obtenção de informações sobre a amostra será 

o questionário. O questionário baseia-se no conjunto estruturado de perguntas, as quais serão 

dirigidas várias perguntas aos participantes sobre seu comportamento, intenções, atitudes, 

percepção, motivações, e características demográficas e de estilo de vida (MALHOTRA, 

2001).  De acordo com Malhotra (2001), o objetivo principal de um questionário é traduzir a 

informação desejada em um conjunto de questões específicas que os entrevistados tenham 

condições de responder, a partir de um conjunto de respostas pré-definidas.  

 Neste estudo, o questionário foi composto por dois livretos: (a) valores pessoais - 

Portrait Values Questionnaire - PVQ (SCHWARTZ, 1992) e a manipulação da identidade; 

(b) consumo responsável, TPB e dados sócio-econômicos e demográficos. 

  

6.1.2.1 A mensuração de Valores Pessoais 

 

 As principais escalas utilizadas para a mensuração de valores são: Values and Life-

Styles – VALS (MITCHELL, 1998); a List of Values proposta por Kahle (1983); a Rokeach 

Values Survey (ROKEACH, 1968, 1973); e a Schwartz Values Survey (Schwartz, 1992), que 

focaliza os sistemas de valores e identifica a estrutura de fatores motivacionais.  

Values and Life Styles (VALS): objetiva que os sujeitos possam avaliar corretamente 

uma lista de valores que representem os seus modos de comportamento ou estados finais de 

existência. De acordo com Engel, Blackwell e Miniard (2000), a VALS teve uma aceitação 

rápida e ampla utilização em marketing, apesar de apresentar algumas limitações devido à sua 

extensão.  

 List of Values (LOV): é uma escala reduzida, derivada da lista de valores de Rokeach 

(1973). Nesta lista de valores, os entrevistados ordenam os valores de acordo com o grau de 

importância atribuído. As duas listas de valores foram comparadas por Kahle et al. (1986), em 

razão da qual chegaram à conclusão de que a abordagem LOV poderia caracterizar melhor o 

comportamento do consumidor do que a VALS. 

Rokeach Values Survey – RVS (Rokeach, 1973): esta escala tem sido utilizada para 

explicar diferenças nos sistemas de valores entre grupos de indivíduos definidos a priori 



38 

(GASTALDELLO et al., 2005; KHALE, BEATTY e HOMER, 1986; NOVAK e 

MACEVOY, 1990). A RVS (1973) tem sido amplamente utilizada como uma ferramenta para 

mensuração de valores, devido às suas propriedades psicométricas, tendo sido extensamente 

utilizada e testada em diversos contextos de marketing (KAMAKURA e MAZZON, 1991). A 

RVS diz respeito tanto às metas (valores terminais) quanto às maneiras de comportar-se 

(valores instrumentais) para a obtenção das metas. Os dois conjuntos identificados por 

Rokeach, no total de 36 valores, permitem estabelecer uma relação entre os valores terminais 

e os valores instrumentais. 

Schwartz Values Survey (SCHWARTZ, 1992): focaliza os sistemas de valores ou o 

conteúdo universal e a estrutura dos valores. Schwartz amplia a classificação de Rokeach 

(1973) de valores instrumentais e terminais para uma estrutura de fatores motivacionais. No 

modelo de Schwartz, podem ser encontradas diversas escalas derivadas, sendo as principais: a 

Schwartz Values Survey (57 itens) e duas versões da Portrait Values Questionnaire - PVQ (40 

e 21 itens). 

 Na presente pesquisa optou-se pela PVQ com 21 itens. As razões que conduziram a 

esta decisão são descritas a seguir. Primeiro, essa escala é mais clara ao respondente, sendo 

composta por afirmações (ex: “É importante para ele ser rico.”) ao invés de conceitos mais 

abstratos utilizados por Rokeach (1973) (ex: “ambicioso”). Segundo, a escala PVQ 

(SCHWARTZ, 1992) é amplamente utilizada em estudos entre culturas (ex.: European Social 

Survey). Terceiro, a interpretação dos valores a partir do modelo de Schwartz (1992) permite 

comparações com outros estudos e unificando a teoria de valores através de uma estrutura 

Universal de Valores (BILSKY et al., 2009). Por fim, a Escala PVQ (SCHWARTZ, 1992) foi 

validada no contexto brasileiro (PASQUALI et al., 2004). 

 

6.1.2.2 Motivação Baseada na Identidade 

 

 Para a manipulação da identidade pessoal e social, os três métodos mais utilizados são: 

circular pronomes pessoais (BREWER e GARDNER, 1996); semelhanças e diferenças com a 

família e amigos (SDFF) e a História do guerreiro sumério (TRAFIMOW et al., 1991). Neste 

estudo, durante o pré-teste, foram testados os dois primeiros (circular pronomes e SDFF), por 

serem os mais utilizados (OYSERMAN e LEE, 2007). Após o pré-teste, foi escolhida a 

manipulação da identidade SDFF, devido às menores dificuldades reportadas pelos 
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entrevistados. Para a versão em português da manipulação da identidade SDFF, foi utilizada a 

tradução reversa para o Português mediante a realização do procedimento de retro-tradução 

ou tradução reversa (MALHOTRA, 2001). 

 

6.1.2.3 Teoria do Comportamento Planejado - TPB 

 

 Para medir a TPB, foi utilizada uma escala adaptando a TPB ao consumo responsável 

(VAN BIRGELEN, SEMEIJN e KEICHER, 2009). O objetivo deste estudo era de testar a 

TPB em termos de embalagens verdes. Similarmente à manipulação da identidade, a versão 

em português, foi obtida a partir do procedimento de retro-tradução ou tradução reversa 

(MALHOTRA, 2001). As sub-escalas neste estudo eram: Decisões de compra ecológica (α = 

0,91); conscientização ambiental (α = 0,82); atitude ambiental (α = 0,88); Normas subjetivas 

para o meio-ambiente (α = 0,80); Dificuldade Percebida (α = 0,84).Os Alfas de Cronbach 

reportados correspondem aos valores encontrados no estudo original. Resultados similares de 

confiabilidade de escala foram encontradas na presente pesquisa. 

 

6.1.2.4 Consumo Responsável 

 

 Para a mensuração do consumo responsável duas medidas foram utilizadas: Produtos 

verdes (GRISKEVICIUS et al., 2010) e escolha do papel reciclado / normal. 

Produtos verdes. Consiste na decisão de três itens (luminárias, pilhas e mochila) entre opções 

de produto normal ou verde. Os participantes são perguntados sobre uma compra hipotética 

destes três produtos e devem escolher em uma escala de 7 pontos (1=Definitivamente Produto 

A; 7=Definitivamente Produto B) a sua decisão. O produto A neste estudo representa a opção 

normal e o produto B representa a opção mais verde. É importante ressaltar que a utilização 

destes três produtos distintos visa uma maior validade externa aos resultados. Além disso, 

esses produtos fazem parte do dia-a-dia dos estudantes. 

 Escolha do papel (reciclado / normal): Após finalizar o primeiro livreto da pesquisa, 

os participantes eram convidados a realizar a segunda parte do estudo, escolhendo entre um 

questionário A (reciclado) ou B (normal) para continuar. Nenhuma informação sobre o 

conteúdo da segunda parte do estudo foi fornecida aos participantes sobre os questionários 
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para evitar indução nas escolhas. Durante o pré-teste foi obtida uma proporção de em torno de 

70% de papel reciclado. Estes resultados mantiveram-se estáveis na coleta de dados. 

 

6.1.2.5 Controles de manipulação 

 

 Os controles de manipulação foram realizados a partir dos seguintes itens: (a) Escala 

de Auto-imagem - Self-Construal Scale (SINGELIS, 1994; versão em português de 

GOUVEIA et al., 2005) e (b) tarefa de Auto-descrição (adaptado de Twenty Statements Test – 

TST (KUHN e MCPARTLAND, 1954). 

 A escala de auto-imagem (SINGELIS, 1994) foi validada no contexto brasileiro por 

Gouveia et al. (2005). A escala consiste em duas sub-escalas auto-imagem independente 

(pessoal) e interdependente (social). Nesse estudo, foram utilizados três itens de cada sub-

escala, escolhidos a partir de sua maior correlação item-total (ESCALAS e BETMAN, 2003).  

 A tarefa de auto-descrição foi adaptada de Twenty Statements Test (TST; KUHN e 

MCPARTLAND, 1954). Ela consiste em “5 frases que melhor descrevem você”. As frases 

podem relacionadas ao self independente (ex: “eu sou inteligente”, “gosto de ser eu mesmo”) 

ou ao self interdependente (ex: “sou parte da minha família”, “sou administrador”). As frases 

foram codificadas em “IND” Individualismo, “COL” Coletivismo e “OUT” outras. Dois 

juízes externos avaliaram a classificação das frases, obtendo congruência na grande maioria 

dos casos. 

  

6.1.3 Pré-teste do questionário 

 

 O pré-teste do questionário foi aplicado para avaliar a compreensão das perguntas por 

parte dos entrevistados. Esta etapa verifica a necessidade de alteração de questões, no caso de 

haver tendenciosidade ou dificuldade de compreensão do questionário. Os objetivos do pré-

teste são os seguintes: (a) verificar a compreensão das escalas encontradas na literatura pelos 

participantes, (b) verificar os estímulos para os experimentos (manipulação da identidade). A 

partir disso, espera-se fazer os ajustes necessários no questionário e no procedimento 

experimental.  
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 O pré-teste foi realizado em agosto de 2010, com 10 participantes com as mesmas 

características do grupo experimental (estudantes universitários, entre 18 e 30 anos). O 

procedimento de aplicação do pré-teste foi realizado da mesma maneira com que se pretendia 

realizar o experimento. O pré-teste foi composto por dois livretos: de personalidade e 

identidade; e de consumo responsável. Os participantes foram convidados a participar de 

“dois estudos sobre comportamento do consumidor”. Na primeira parte, os participantes 

receberam o livreto sobre personalidade e identidade. A seguir, o entrevistado preencheu o 

segundo livreto do estudo, contendo questões sobre o consumo responsável (decisão entre 

produtos normais e verdes), TPB consumo responsável e dados sócio-econômicos e 

demográficos. 

 No pré-teste foram testadas as escalas do questionário e a manipulação da identidade 

(SDFF). As escalas de valores, de TPB consumo responsável (atitudes, normas subjetivas e 

controle percebido) e de auto-imagem foram prontamente compreendidas pelos participantes. 

Os itens de decisão de compra (produto normal e produto verde) também não apresentaram 

nenhum problema de compreensão, visto que lâmpadas, mochilas e pilhas fazem parte do dia-

a-dia dos entrevistados. A escolha da segunda parte do questionário, entre papel normal e 

reciclado obteve uma distribuição de 70% para o papel reciclado.  

 Por fim, dois participantes relataram dificuldades no preenchimento do SDFF, 

principalmente na identidade pessoal (ex: “se eu disser que sou inteligente, como sou 

diferente, quer dizer que a minha família não é”). Isto era esperado, pois como o Brasil é um 

país coletivista, as pessoas têm maior facilidade na identidade social, identificando-se como 

pertencente ao grupo.  

 Para evitar a tendenciosidade do questionário, os participantes do pré-teste foram 

perguntados sobre os objetivos da pesquisa. Nenhum participante o acertou o objetivo exato 

da pesquisa, assegurando que o efeito de demanda não influenciaria a pesquisa. A partir do 

pré-teste, foram feitos pequenos ajustes no questionário. 
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6.2 ETAPA EXPERIMENTAL 

 

 Este item tem como objetivo a descrição da etapa experimental da pesquisa, desde a 

sua coleta até à análise dos resultados. Também serão apresentados os critérios para a seleção 

da amostra para a coleta de dados. E, por fim, serão definidos os procedimentos estatísticos 

que utilizados para análise dos dados da pesquisa.  

O estudo experimental parte do pressuposto que o pesquisador sabe quais são as 

variáveis relevantes e formula hipóteses sobre seus possíveis relacionamentos (LEHMANN, 

GUPTA e STECKEL, 1998). A premissa básica do experimento é a observação da 

experiência. Este tipo de estudo é o método mais indicado quando se deseja confirmar ou 

refutar relações hipotéticas entre as variáveis, pois seu foco está em observar a mudança 

sistemática em uma variável na medida em que outra variável também muda (LEHMANN, 

GUPTA e STECKEL, 1998).  

A tarefa central de um desenho de experimento é criar uma fonte de inferência contra-

factual de alta qualidade (SHADISH et al., 2001). Segundo Malhotra (2001, p. 211): "um 

experimento é caracterizado quando se manipula uma ou mais variáveis independentes e se 

mede o seu efeito sobre uma ou mais variáveis dependentes, ao mesmo tempo em que se 

controla o efeito de variáveis estranhas". 

Com o desenho experimental será possível manipular as variáveis independentes de 

forma que seja possível obter a variabilidade desejada dos dados (SAWYER, 1975). Este 

trabalho é composto por um experimento, tendo como fatores os valores e a identidade 

evocada (OYSERMAN, 2009).  

 O tamanho da amostra total foi de 240 participantes, incluindo a identidade pessoal, 

social e um grupo de controle. O grupo de controle foi realizado para servir como base para 

comparações entre as diferentes identidades. Para as análises, a amostra final foi de 157 

participantes (excluindo o grupo de controle). Este valor está de acordo com Hair et al. 

(1998), que recomenda uma amostra em torno de 100 a 200 para experimentos. 
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6.2.1 Procedimentos utilizados no experimento 

 

 

 Similar aos procedimentos utilizados no pré-teste, os participantes foram convidados a 

participar de “dois estudos sobre comportamento do consumidor”. O questionário foi 

composto por dois livretos: de personalidade e identidade; e de consumo responsável.  

 Na primeira parte, os participantes receberam o livreto sobre personalidade e 

identidade. Este livreto continha a escala de valores e a manipulação da identidade. Não foi 

fornecida nenhuma informação sobre a segunda parte do estudo para evitar tendenciosidade 

de respostas. Adicionalmente, nenhuma informação sobre consumo responsável foi incluída 

na primeira parte do estudo, evitando assim respostas socialmente aceitáveis.  

 Depois, ao terminar o primeiro estudo, os participantes foram convidados a escolher 

entre dois questionários para continuar o segundo estudo: um em papel branco e outro em 

papel reciclado. Da mesma forma, nenhuma informação foi dada sobre o conteúdo dos dois 

questionários. Especificamente, foi questionado aos participantes: “para continuar a pesquisa, 

você pode escolher entre esses dois questionários”. As opções foram apresentadas 

aleatoriamente à esquerda ou à direita, para evitar que a primeira opção de papel fosse sempre 

a mesma. Cabe ressaltar que a escolha entre papel branco e reciclado foi realizada logo após a 

manipulação da identidade, para que os efeitos da identidade ocorressem diretamente das 

variáveis dependentes.  

 Por fim, o entrevistado preencheu o segundo livreto do estudo, contendo questões 

sobre o consumo responsável (decisão entre produtos normais e verdes), TPB consumo 

responsável e dados sócio-econômicos e demográficos. 

 

6.2.2 Design do experimento 

 

Dois fatores compõem o estudo, valores pessoais e identidade evocada, os quais 

serão manipulados da seguinte forma: valores pessoais (transcendência vs. não-

transcendência) x identidade evocada (identidade social, identidade pessoal). O desenho 

fatorial 2 (valores) x 2 (identidade) é dado pela multiplicação desses fatores, obtendo-se 

quatro tratamentos distintos em um desenho fatorial completo.  
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Os valores foram medidos a partir da escala de Schwartz (1992). As identidades 

evocadas no experimento serão manipuladas nas seguintes dimensões (social x pessoal). A 

identidade foi manipulada através da técnica SDFF. Esta técnica consiste nos participantes 

pensem em suas semelhanças (identidade social) e diferenças (identidade pessoal) em relação 

à sua família e amigos. Um grupo de controle foi adicionado para permitir comparações dos 

efeitos. Após a preparação dos dados, o grupo de controle foi retirado das análises finais (item 

6.2.4.1).  

O procedimento utilizado foi o between subjects, no qual, o indivíduo é exposto 

somente a um nível dos dados tratados. Deste modo, a possibilidade de efeito de demanda 

será reduzido (SAWYER, 1975). Esse efeito ocorre porque os participantes tentam identificar 

a hipótese de pesquisa e responder a pesquisa na direção de sua confirmação. Outro efeito que 

será reduzido com este tipo de procedimento é o carry-over, onde as respostas do mesmo 

sujeito a um tratamento do experimento influenciam as respostas do tratamento seguinte. 

 

6.2.3 Coleta de Dados 

 

A coleta de dados ocorreu nos dias 2 a 16 de setembro de 2010. No total foram 

aplicados 240 questionários, incluindo o grupo de controle. Cabe ressaltar que para as análises 

finais foram utilizadas apenas as identidades pessoais e sociais, totalizando 157 participantes. 

Os participantes foram aleatoriamente distribuídos entre os diferentes grupos de tratamento. 

Para isso, foi utilizado o software online Research Randomizer 

(http://www.randomizer.org/form.htm).  

 A amostra foi composta por estudantes universitários da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, dos cursos de administração e ciências contábeis. Apesar do uso de estudantes 

em pesquisas é criticado por diversos autores (WELLS e WINDSCHITL, 1999), esse 

procedimento amostral é importante para a validade interna do experimento (PETERSON, 

2001). Além disso, a homogeneidade da amostra ajudar a evitar que as variáveis estranhas 

influenciem a manipulação das variáveis independentes (KERLINGER, 1979). 

 

 

http://www.randomizer.org/form.htm
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6.2.4 Preparação dos dados 

 

Os dados foram digitados pelo presente pesquisador. Todos os questionários foram 

digitados em uma planilha do software Microsoft Excel
®
. Em seguida, as respostas foram 

conferidas conforme o questionário.  Nesta etapa, os questionários foram inspecionados 

visualmente com o objetivo de identificar o preenchido incorreto de alguma das partes do 

questionário ou que houvesse marcado a mesma resposta para diversas variáveis (ex: marcado 

a opção “7” para todos os valores). Nenhum questionário foi removido segundo esse critério. 

A seguir, foram feitas análises de valores omissos (missing values), casos extremos 

(outliers), normalidade e homoscedasticidade dos dados. Primeiro, os dados omissos foram 

analisados através do MCAR (Missing Completely At Random) para verificar se os dados 

omissos foram completamente ao acaso. Os resultados do teste foram não significativos, 

indicando que os dados omissos foram obtidos ao acaso (χ
2
=1.665,66, gl= 1.613, ns).  

Como os dados omissos foram obtidos ao acaso, procedeu-se a imputação dos dados a 

partir da maximização da expectância (Expectation-Maximization EM). Segundo Kline (1998) 

existem ao menos três maneiras de estimar os escores: média geral da amostra, regressões 

múltiplas e a substituição dos valores omissos com escores de outros respondentes com o 

mesmo perfil de respostas. Segundo BUHI et al. (2008) os métodos de imputação baseados na 

máxima verossimilhança, resultariam em menor viés. Os resultados do teste t indicam que não 

há diferença estatisticamente significativa entre as médias para todas as variáveis antes e 

depois da imputação dos dados (ns). 

Segundo, os casos extremos multivariados foram analisados a partir da distância de 

Mahalanobis (D² de Mahalanobis). A D
2
 de Mahalanobis é uma versão multidimensional de 

um escore z. Um caso é considerado extremo se a probabilidade associada à sua D² é p<0,001. 

Segundo Hair et al. (1998), a remoção dos respondentes ou variáveis responsáveis pelo 

excesso de valores omissos é a solução mais simples e eficiente nessa situação. Foram então 

retirados segundo este critério dois casos extremos multivariados (questionários: 130 e 209). 

Terceiro, fez-se a análise de casos extremos univariados separadamente por grupo 

experimental através do gráfico tipo Boxplot. Um caso extremo univariado possui um valor 

acima de três desvios-padrão em apenas uma variável. No gráfico boxplot, os pontos que 

encontram-se além do limite de 1,5 vez o comprimento dos quartis internos são considerados 

casos extremos. Os casos extremos univariados encontrados foram tratados como dados 

omissos nas análises (transcendência: 3 casos, autopromoção (não-trascendência): 2 casos, 
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abertura à mudança: 4 casos, atitudes: 2 casos, construal coletivo: 3 casos). A seguir, a Figura 

11 indica que não há dados omissos para a variável produtos verdes: 

 

 

Figura 11 – Gráfico Boxplot para as variáveis dependentes (DV‟s). 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

No âmbito de análise univariada, o método estatístico empregado foi a análise dos 

índices de curtose e assimetria. Não existem limites definitivos para determinar desvios 

extremos de normalidade mediante a análise dos valores absolutos de assimetria e curtose. 

Entretanto, de acordo com Kline (1998), escores superiores a l3l e de curtose entre o intervalo 

de l8 a 20l parecem indicar, respectivamente, a presença de extrema assimetria e curtose. A 

normalidade dos dados foi testada através do teste Kolmogorov-Smirnov. Apenas a variável 

Auto-imagem Coletivo apresentou resultados não-normais no teste Kolmogorov-Smirnov 

(p<0,05). Este problema foi contornado com a técnica de composição de escores. 

A homoscedasticidade bivariada dos dados foi aferida através do teste de Levene 

gerado pelo SPSS que verifica se há igualdade de variância entre as categorias de variáveis. 

Comparando os dados para cada grupo de tratamento, bem como para cada variável 
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dependente, a análise apontou que não há diferença estatisticamente significante entre as 

variâncias das variáveis assumidas como distribuições normais de freqüência (ns). 

 

 

 

6.2.4.1 Análise e Remoção do Grupo de Controle 

 

 Neste capítulo é realizada a análise do grupo de controle. O objetivo principal da sua 

utilização foi de servir como base para comparações entre as diferentes identidades. Primeiro, 

foi realizada uma comparação entre o grupo de controle e as outras duas identidades. É 

esperada uma similaridade entre o grupo de controle e a identidade social. Essa similaridade é 

esperada pois o Brasil é um país interdependente (HOFSTEDE, 1980). Porém, ao comparar o 

auto-imagem dos três grupos (pessoal, social e controle) foram encontradas diferenças entre a 

identidade social e o grupo de controle (p<0,01).  

 (a) Self-Construal Scale (SINGELIS, 1994): uma ANOVA 2x2 para os controles de 

manipulação foi marginalmente significativo (F (2, 240) =2,52; p= 0,083). Ao comparar os 

contrastes (método SIDAK), foi verificado que as diferentes identidades (pessoal, social, 

controle) apresentaram resultados diferentes. (b) Quantidades de Frases (Individuais e 

Coletivas): uma MANOVA 2x2 para os controles de manipulação não foi significativo para a 

interação (efeito multivariado (HotellingLowly trace = 0,34), F(4, 464) = 1,979 , p= 0,097). 

Não foram encontrados efeitos principais para valores ou para identidade (ns). 

 Uma segunda comparação realizada com o grupo de controle foi o teste da 

normalidade dos dados. Com o grupo de controle, um maior número de variáveis não passou 

no teste de normalidade. Neste caso, 9 variáveis no total apresentaram resultados não-normais 

no teste Kolmogorov-Smirnov (p<0,05). Ao remover o grupo de controle, apenas 1 variável 

manteve-se não-normal (Auto-imagem Coletivo). 

 Depois de evidenciar as diferenças entre o grupo de controle e a identidade social, o 

grupo de controle foi retirado das análises finais. Uma outra razão para a sua exclusão foi a 

melhora nos resultados da normalidade dos dados após a remoção do grupo de controle. 

Adicionalmente, o grupo de controle não possui hipóteses teóricas para serem testadas, 

evitando que seus efeitos reduzam o poder explicativo das identidades pessoal e social.  
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6.2.5 Procedimentos estatísticos para análise de dados 

 

 O tratamento estatístico dos dados será realizado através do software Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS
®
), utilizando as seguintes técnicas de análise: 

 

 Univariadas – Freqüência, média e mediana das variáveis; 

 Bivariadas – Qui-quadrado, correlação e teste t; e, por fim, 

 Multivariadas 

o Análise de variância (ANOVA) 

o Análise multivariada de variância (MANOVA) 

o Modelo Linear Generalizado (GLM) 

o Regressão linear 

 

 Com os dados livres de valores omissos e de casos extremos, as ferramentas 

estatísticas para a análise dos dados foram escolhidas. A fim de analisar os resultados do 

experimento foram realizadas comparações entre os fatores (2x2) utilizando: Análise de 

Variância (ANOVA) e Análise de Variância Múltipla (MANOVA). Tal análise aplica-se ao 

estudo das diferenças nos valores da média da variável dependente associado ao efeito das 

variáveis independentes associadas (MALHOTRA, 2001).  

 Para o teste da hipótese 4, como se tratava de uma variável dependente binária (papel 

reciclado; 0 e 1), a ANOVA não pode ser utilizada. Neste caso, foi utilizado o modelo linear 

generalizado (GLM), função logística.  

 Estes procedimentos estatísticos testam a interação entre identidade e valores pessoais, 

cumprindo assim, com os objetivos do presente trabalho. 

 

6.2.6 Avaliação das Escalas 

 

 A avaliação das escalas foi realizada através dos seguintes procedimentos: 

unidimensionalidade e confiabilidade. A unidimensionalidade foi testada a partir da análise 



49 

fatorial exploratória. A confiabilidade foi testada a partir da consistência interna da escala, o 

Alfa de Cronbach. Para os valores, adicionalmente foi realizado o escalonamento multi-

dimensional, teste utilizado para a confirmação das dimensões na teoria de valores de 

Schwartz (MDS; SCHWARTZ, 1992). 

 Os valores foram medidos a partir da escala PVQ-21 (SCHWARTZ, 1992). Todos as 

dimensões de valores apresentaram uma consistência interna acima de 0,6 (α> 0,6), o que é 

satisfatório de acordo com a literatura (HAIR et al., 1998; SCHWARTZ, 1992). Apesar de 

alguns estudos exigirem alfas superiores a 0,7, os estudos em valores aceitam alfas menores 

devido à sua complexidade (SCHWARTZ, 1992). Algumas vezes, inclusive, os estudos de 

valores aceitam alfas inferiores ao limite indicado por Hair et al. (1998) para estudos 

exploratórios. 

 O escore de transcendência vs. não-transcendência foi obtido pela subtração de ambas 

variáveis [transcendência (α = 0,714) - não-transcendência (α = 0,640)]. Resultados positivos 

indicam uma orientação à transcendência e resultados negativos indicam uma orientação à 

não-transcendentes. Após, os escores foram divididos em dois pólos opostos, utilizando a 

mediana como critério.  

 O escore de abertura à mudança vs. conservadorismo foi obtido pela subtração de 

ambas variáveis [abertura à mudança (α = 0,666) - Conservadorismo (α = 0,626)]. Resultados 

positivos indicam uma maior abertura à mudança e resultados negativos indicam uma 

orientação ao conservadorismo. Após, os escores foram divididos em dois pólos opostos, 

utilizando a mediana como critério.  

 A Tabela 2 apresenta os resultados para a análise fatorial exploratória (AFE) realizada 

nas dimensões de valores: 

Tabela 2 – Análise Fatorial Exploratória Valores Pessoais 

  

  
Transcendência Conservadorismo Não-transcendentes Abertura à mudança 

Kaiser-Meyer-Olkin ,756 ,745 ,641 ,703 

Bartlett's 

Test 

χ
2
 133,297 83,937 98,617 138,222 

df 10 15 6 15 

Sig. ,000 ,000 ,000 ,000 

Nº Variáveis 5 6 4 6 

Variância Explicada 47% 35% 50% 58% 

Cargas Fatoriais >0,60 >0,50 >0,50 >0,60 

Fatores 1 1 1 2 

 Alfa de Cronbach 0,714 0,626 0,640 0,666 

Fonte: dados da pesquisa. 
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 Apesar de algumas dimensões de valores não apresentarem resultados satisfatórios em 

alguns critérios da AFE (ex: variância explicada), as dimensões foram mantidas devido à sua 

coerência teórica. Para minimizar estes efeitos, a composição dos escores foi utilizada. Além 

disso, todas as dimensões de valores apresentaram uma consistência interna satisfatória.  

 Adicionalmente, similar aos estudos com valores que utilizam a teoria de Schwartz, foi 

realizada o escalonamento multi-dimensional (MDS; SCHWARTZ, 1992). O método 

utilizado foi o ALSCAL. Na presente pesquisa, o mapa multi-dimensional dos valores  

apresenta uma estrutura semelhante aos obtidos em estudos anteriores (SCHWARTZ, 1992, 

1994, SCHWARTZ e BILSKY, 1987, BILSKY, 2009). Os índices de ajuste obtidos foram 

satisfatórios (Figura 12, Kruskal Stress = 0,141, e correlação ao quadrado (RSQ) = 0,937). 

Segundo Biber et al. (2008) níveis baixos de Kruskal Stress e altos de RSQ indicam melhor 

ajuste.  

 

 
Figura 12 – Mapa multidimensional dos Valores 

Kruskal Stress = 0,141, Correlação ao quadrado (RSQ) = 0,937 

Fonte: dados da pesquisa. 
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 Depois, foram analisadas as escalas de TPB, consumo responsável e os controles de 

manipulação. Em termos de consistência interna, a escala de TPB consumo responsável 

(VAN BIRGELEN et al., 2009) obteve resultados satisfatórios: atitudes ao meio ambiente (α 

= 0,779), normas subjetivas ao meio ambiente (α = 0,739) e dificuldade percebida (α = 0,847). 

 A escala de consumo responsável (Produtos verdes - GRISKEVICIUS et al., 2010) 

obteve um Alfa de Cronbach abaixo do nível satisfatório (α = 0,485). Como os três podutos 

utilizados (pilha, mochila e luminária) visam uma maior validade externa dos resultados, a 

consistência interna da escala pode ter sido prejudicada. Cabe ressaltar que o estudo original 

(GRISKEVICIUS et al., 2010) não apresenta os Alfas de Cronbach encontrados. Então, para 

dar mais consistência aos resultados da pesquisa, os produtos verdes foram analisados de duas 

formas, como escore composto e também como variáveis individualmente (luminária, pilhas e 

mochila).  

 Os controles de manipulação self-construal scale (SINGELIS, 1994; GOUVEIA et al., 

2005) obtiveram os seguintes alfas: auto-imagem independente (α = 0,490) e auto-imagem 

interdependente (α = 0,685).  Similar à escala de produtos verdes, o alfa de Cronbach do auto-

imagem independente não foi satisfatório. Para minimizar este viés foi criado um novo 

indicador INDCOL_Index, a partir do escore composto obtido pela subtração de ambas 

variáveis (Auto-imagem Independente-Interdependente). Resultados positivos indicam uma 

maior independência e resultados negativos indicam maior interdependência. A Tabela 3 

apresenta os resultados para a AFE para as escalas de TPB, consumo responsável e os 

controles de manipulação: 

 

Tabela 3 – Análise Fatorial Exploratória variáveis do estudo 

  

  
Produtos verdes Atitudes Normas Subj. Controle Percebido Auto-imagem 

Kaiser-Meyer-Olkin ,576 ,653 ,664 ,647 ,625 

Bartlett's 

Test 

χ
2
 26,194 164,054 107,036 275,644 116,892 

df 3 3 3 3 15 

Sig. ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Nº Variáveis 3 3 3 3 6 

Variância Explicada 49% 72% 66% 77% 57% 

Cargas Fatoriais >0,50 >0,70 >0,70 >0,70 >0,60 

Fatores 1 1 1 1 2 

Alfa de Cronbach 0,485 0,779 0,739 0,847 
Indep. = 0,490,  

Interdep. = 0,685 

Fonte: dados da pesquisa. 
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 Similar aos resultados da AFE com valores algumas dimensões das escalas não 

apresentarem resultados satisfatórios em alguns critérios da AFE. Para minimizar estes 

efeitos, a composição dos escores foi utilizada na escala de auto-imagem. Para a escala de 

produtos verdes, o método utilizado foi a comparação dos resultados com o escore composto e 

também como variáveis individualmente (luminária, pilhas e mochila).  

 A manipulação da identidade (SDFF) e a escolha do papel reciclado também foram 

utilizadas no estudo. Porém, como são medidas de item único e não constituem escalas, não 

foram analisados neste capítulo do trabalho. 
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7 RESULTADOS 

 

 

Este capítulo apresenta a análise quantitativa dos dados obtidos no experimento. As 

análises baseiam-se na amostra com as identidades pessoal e social (grupo de controle 

excluído, cf. item 6.2.4.1). Primeiramente, o perfil das amostras foi descrito. Em seguida, são 

apresentadas as análises descritivas. Por fim, são apresentadas as análises para o testes de 

hipóteses. 

 

 

7.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

 Para a caracterização da amostra foram utilizadas variáveis sócio-demográficas, tais 

como: gênero, idade e escolaridade.  No total, 157 participantes compuseram a amostra final 

(identidade pessoal e social).  Em relação ao gênero, 57,3% dos participantes eram do sexo 

masculino e 42,7% do sexo feminino.  

 

 

 
Figura 13 – Gênero dos participantes 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Com relação à escolaridade, a quase totalidade dos participantes (96,2%) possuía o 

curso superior incompleto. Apenas 3,2% havia o curso superior completo e apenas 1 
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participante (0,6%) estava também na pós-graduação, mas foi mantido nas análises pois 

estava também cursando graduação.  

 

 

Figura 14 – Escolaridade dos participantes 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 A seguir, foram analisados os resultados em relação à idade e ao semestre dos 

participantes. A Tabela 4 apresenta os parâmetros descritivos (ex: média, desvio padrão) para 

as variáveis idade e semestre dos participantes: 

 

Tabela 4 – Descrição da idade e semestre dos participantes 

 Idade Semestre 

 Válidos 157 154 

Omissos 0 3 

Média 23,81 6,00 

Desvio Padrão 5,647 2,243 

Mínimo 17 1 

Máximo 49 10 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 A idade média da amostra ficou em torno de 24 anos (χ=23,81, σ=5,65). A distribuição 

foi abrangente, sendo que a idade mínima ficou em 17 anos e a idade máxima foi de 49 anos. 

Mesmo com esta grande amplitude de idades, cabe ressaltar que mais de 90% dos 

participantes tinham idades entre 17 e 30 anos.  
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 Com relação ao semestre dos participantes, a média em torno do 6º semestre (χ=6,00, 

σ=2,24). Em relação ao semestre, a amostra contemplou estudantes de praticamente todos os 

semestres do curso (Mínimo = 1, Máximo = 10). 

 

7.2 ANÁLISES DESCRITIVAS 

 

 Após a caracterização da amostra, foram analisadas as estatísticas descritivas das 

variáveis utilizadas na pesquisa. A Tabela 5, descreve as variáveis dependentes, os valores e 

as variáveis da TPB: 

Tabela 5 – Descrição das variáveis utilizadas no estudo 

 
N 

Média 

Desvio-

padrão Assimetria Curtose Mínimo Máximo Válidos Omissos 

Qde. frases individuais 157 0 2,79 1,680 -,436 -1,057 0 5 

Qde. frases coletivas 157 0 0,92 1,003 ,887 ,034 0 4 

IND-Construal 157 0 4,8811 1,06218 -,169 -,697 2,33 7,00 

COL-Construal 154 3 3,5964 1,16083 -,151 -,352 1,00 6,00 

Escore Construal 

(INDCOL Index) 

157 0 1,2260 1,67972 -,006 ,062 -3,33 5,33 

Transcendência 154 3 6,0688 ,73625 -,842 ,436 3,80 7,00 

Não-transcendência 157 0 4,7452 1,03356 -,485 ,131 1,75 7,00 

Conservação 157 0 4,0753 ,95093 ,013 -,425 1,67 6,33 

Abertura Mudança 157 0 5,5743 ,72377 -,381 ,032 3,60 7,00 

Escore Val. (tr-ñtr) 154 3 1,3448 1,24838 ,172 ,245 -2,50 4,75 

Escore Val.  

(abertura-conserv.) 

157 0 1,4990 1,22488 -,092 -,440 -2,00 4,67 

Atitudes 155 2 5,5097 1,03845 -,324 -,352 2,67 7,00 

Normas Subjetivas 157 0 3,5578 1,21985 ,065 -,348 1,00 7,00 

Dificuldade Percebida 157 0 4,8480 1,36577 -,575 ,005 1,00 7,00 

Luminária A/B 153 4 5,56 1,693 -1,159 ,322 1 7 

Mochila A/B 157 0 3,01 1,958 ,709 -,630 1 7 

Pilhas A/B 157 0 4,68 2,239 -,375 -1,402 1 7 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Os resultados demonstram que os resultados estão fora dos limites de assimetria (>3) 

ou de curtose (8 a 20) (Kline, 1998), indicando que não há problemas nos dados. As variáveis 

quantidade de frases individuais e de frases coletivas  são os controles de manipulação. Como 

esperado, pode-se evidenciar que os indivíduos apresentam mais frases individuais (χ=2,79, 

σ=1,68) do que coletivas (χ=0,92, σ=1,00).  Compõe também os controles de manipulação as 
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variáveis “IND-Construal” e “COL-Construal”, que representam o auto-imagem individual e 

coletivo. Estas duas variáveis formam o escore composto Escore Construal (INDCOL Index), 

obtido pela subtração destas duas variáveis. 

 Transcendência, Não-transcendência, Conservação e Abertura Mudança são as quatro 

dimensões de valores pessoais. As variáveis “Escore Val. (tr-ñtr)” e “Escore Val. (abertura-

conserv.)” são os escores compostos relacionados aos valores. Atitudes, Normas Subjetivas e 

Dificuldade Percebida são as três variáveis da TPB. “Luminária A/B”, “Mochila A/B” e 

“Pilhas A/B” são as variáveis dependentes, produtos verdes.  

 A seguir, foi realizada a análise de correlação entre as variáveis, iniciando pelos 

valores. A transcendência é correlacionada com o conservadorismo (r=0,337; p<0,01) e com a 

abertura à mudança (r=0,299; p<0,01). Já a não-transcendentes é correlacionada com a 

abertura à mudança (r=0,241; p<0,01). Como esperado, o indicador transcendência / não-

transcendentes é positivamente correlacionado com a transcendência (r=0,571; p<0,01) e 

negativamente correlacionado com não-transcendentes (r=-0,808; p<0,01). Não foram 

encontradas correlações para os outros valores. 

 

 
Tabela 6 – Correlações entre valores 

 transc conserv ñtransc abertura 

Transcendência Correlação Pearson  1 ,337
**
 ,047 ,299

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,567 ,000 

N 154 154 152 150 

Conservadorismo Correlação Pearson  ,337
**
 1 ,058 -,032 

Sig. (2-tailed) ,000  ,470 ,696 

N 154 157 155 153 

Não-

transcendentes 

Correlação Pearson  ,047 ,058 1 ,241
**
 

Sig. (2-tailed) ,567 ,470  ,003 

N 152 155 155 151 

Abertura 

Mudança 

Correlação Pearson  ,299
**
 -,032 ,241

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,696 ,003  

N 150 153 151 153 

** Correlação significante p< 0.01. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 
 

 Depois foi realizada a análise de correlação entre as variáveis de auto-imagem. Como 

esperado, o indicador “IndCol_Index” é positivamente correlacionado com o auto-imagem 

individual (r=0,686; p<0,01) e negativamente correlacionado com o auto-imagem coletivo 
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(r=-0,773; p<0,01). Não foi encontrada uma correlação entre o auto-imagem individual e 

coletivo. 

Tabela 7 – Correlações entre Indcol index e self construals 

 INDCOL_Index Ind-Construal Col-Construal 

INDCOL_Index Correlação Pearson  1 ,686
**
 -,773

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

N 157 157 154 

Ind-Construal Correlação Pearson  ,686
**
 1 -,104 

Sig. (2-tailed) ,000  ,199 

N 157 157 154 

Col-Construal Correlação Pearson  -,773
**
 -,104 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,199  

N 154 154 154 

** Correlação significante p< 0.01. 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

 Ao analisar os valores e as variáveis da TPB, pode-se observar que somente os valores 

orientados para o social obtiveram correlações significativas. A transcendência é 

correlacionada com as atitudes para o meio ambiente (r=0,350; p<0,01) e com o controle 

percebido (r=0,399; p<0,01). O conservadorismo é correlacionado com as atitudes para o 

meio ambiente (r=0,190; p<0,01), com as normas subjetivas (r=0,265; p<0,01) e com o 

controle percebido (r=0,339; p<0,01). 

 

Tabela 8 – Correlações entre valores e TPB 

 Atitudes Normas Subjetivas Dificuldade Perc. 

Transcendência Correlação Pearson  ,350
**
 ,050 ,399

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,536 ,000 

N 152 154 154 

Conservadorismo Correlação Pearson  ,190
*
 ,265

**
 ,339

**
 

Sig. (2-tailed) ,018 ,001 ,000 

N 155 157 157 

Não-transcendentes Correlação Pearson  ,065 ,035 -,013 

Sig. (2-tailed) ,428 ,668 ,872 

N 153 155 155 

Abertura Mudança Correlação Pearson  ,138 ,128 ,027 

Sig. (2-tailed) ,092 ,114 ,743 

N 151 153 153 

** Correlação significante p< 0.01.  

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Ao analisar os valores e as variáveis dependentes (DV’s), pode-se observar novamente 

que somente os valores orientados para o social obtiveram correlações significativas. Como 

esperado, a transcendência é correlacionada com compra de mochila verde (r=0,212; p<0,01) 
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e com a pilha verde (r=0,289; p<0,01). O conservadorismo é correlacionado com a luminária 

verde (r=0,191; p<0,01) e com a pilha verde (r=0,210; p<0,01).  

 
Tabela 9 – Correlações entre valores e DV‟s. 

 Luminária A/B Mochila A/B Pilhas A/B 

Transcendência Correlação Pearson  ,130 ,212
**
 ,289

**
 

Sig. (2-tailed) ,112 ,008 ,000 

N 150 154 154 

Conservadorismo Correlação Pearson  ,191
*
 ,105 ,210

**
 

Sig. (2-tailed) ,018 ,190 ,008 

N 153 157 157 

Não-

transcendentes 

Correlação Pearson  -,148 -,125 -,083 

Sig. (2-tailed) ,069 ,123 ,302 

N 151 155 155 

Abertura Mudança Correlação Pearson  -,026 ,067 ,046 

Sig. (2-tailed) ,756 ,414 ,569 

N 149 153 153 

** Correlação significante p< 0.01. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Ao analisar somente as variáveis dependentes, pode-se observar as relações entre estas 

três variáveis. Destacam-se a correlação entre pilha e mochila verde (r=0,339; p<0,01) e a 

correlação entre mochila e luminária verde (r=0,209; p<0,01). Isso pode ter ocorrido pois a 

pilha é um produto que geralmente é associada com questões ambientais devido à sua 

alternativa recarregável ou menos poluentes. Além disso a pilha geralmente é utilizada em 

consumo privado, dentro de aparelhos eletrônicos. A luminária (ou lâmpada eficiente) 

também é um produto amplamente conhecido como possível para a compra ambientalmente 

responsável. Cabe ressaltar que esta compra geralmente é coletiva, pois a luminária pode ser 

utilizada por diversas pessoas. A mochila é um produto a parte, pois além de não ser tão 

amplamente utilizada nas campanhas de consumo responsável, é um produto de expressão de 

identidade. Isso porque a mochila é utilizada todos os dias pelo estudante e é vista e 

comentada pelos seus colegas. A utilização da opção verde, poderia remeter a uma identidade 

cool em relação ao meio ambiente, diferentemente da pilha e luminária que são mais 

utilitárias. 
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Tabela 10 – Correlações entre DV‟s. 

 Luminária A/B Mochila A/B Pilhas A/B 

Luminária A/B Correlação Pearson  1 ,209
**
 ,165

*
 

Sig. (2-tailed)  ,009 ,041 

N 153 153 153 

Mochila A/B Correlação Pearson  ,209
**
 1 ,339

**
 

Sig. (2-tailed) ,009  ,000 

N 153 157 157 

Pilhas A/B Correlação Pearson  ,165
*
 ,339

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,041 ,000  

N 153 157 157 

** Correlação significante p< 0.01. * Correlação significante p< 0.05. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Para finalizar, foi realizada a análise da escolha entre papel reciclado e normal e as 

outras três variáveis de consumo responsável. Os resultados indicam que as pessoas que 

escolheram o papel reciclado também possuem uma decisão mais responsável para a 

luminária e para a pilha verde. O teste t foi significativo para a luminária verde (t(151) = -

1,983, p < 0,05) e marginalmente significativo para a pilha verde (t(155) = -1,892, p < 0,10).  

 

 

 

Figura 15 – Teste t escolha do papel e outras DV‟s (descritivas) 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

 



60 

7.3  A INFLUÊNCIA DA IDENTIDADE NA RELAÇÃO VALORES-COMPORTAMENTO 

 

 O presente estudo visa examinar a interação entre valores e identidade no consumo 

responsável. Pesquisas anteriores mostram que os valores de transcendência impactam 

positivamente o consumo responsável (SCHWARTZ, 1992). Porém, pesquisas recentes 

mostram que outros motivos além dos valores (exemplo: status) podem influenciar 

positivamente o consumo responsável (GRISKEVICIUS et al., 2010). Então, em quais 

situações os não-transcendentes (valores não congruentes com o consumo responsável) 

podem consumir mais responsavelmente? Acredita-se que uma combinação entre valores e 

identidade resultará em uma maior tendência ao consumo responsável.  

 Em suma, propõe-se que a identidade pessoal fará com que as pessoas ajam de acordo 

com os seus valores. Especificamente, espera-se que na identidade pessoal, indivíduos com 

alta transcendência agirão mais responsavelmente do que indivíduos com baixa 

transcendência. Quando a identidade social for ativada, propõe-se que as pessoas ajam em 

geral mais responsavelmente devido ao papel social, ou seja, independentemente dos seus 

valores. Isto é, indivíduos com alta e baixa transcendência agirão da mesma forma em relação 

ao consumo responsável. 

 

7.3.1 Apresentação do Estudo 

 

Dois fatores compõem o estudo, valores e identidades, os quais serão manipulados da 

seguinte forma: valores (transcendência VS não-transcendentes) x identidades (social VS 

pessoal). Neste estudo, a interação entre valores e identidade foi testada na compra de 

produtos verdes. Foram utilizadas as variáveis dependentes individualmente (luminária, pilhas 

e mochila) e através de um escore composto. 

A seguir, são analisadas as células que compõe o estudo. A amostra total foi de 154 

participantes, sendo 3 excluídos das análises devido aos dados omissos no cruzamento entre 

os fatores 2x2. A Tabela 11 apresenta a comparação das células que compõe o experimento: 
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Tabela 11 – Comparação dos grupos do experimento. 

 

Valores 

Total Não-
transcendentes 

Transcendentes 

Identidade 

IDPessoal 
38 40 78 

49% 52% 51% 

IDSocial 
39 37 76 

51% 48% 49% 

Total 
77 77 154 

100% 100% 100% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os participantes foram divididos nas seguintes categorias identidade (social e pessoal) 

e valores (transcendentes e não-transcendentes). Na identidade pessoal, foram 38 participantes 

não-transcendentes e 40 transcendentes. Na identidade social, foram 39 participantes não-

transcendentes e 37 transcendentes. Todas as células do experimento foram compostas por 

amostras superiores a 30 (n ≥ 30). Para assegurar que as amostras foram igualmente 

distribuídas, o teste de qui-quadrado foi utilizado, mostrando que não havia diferenças na 

composição das células (χ
2
 (1) =0,10; ns). 

 

7.3.2 Controles de manipulação 

 

 

 Os controles de manipulação foram analisados a partir de duas variáveis: auto-imagem 

e quantidade de frases coletivas e individuais. Os controles de manipulação foram analisados 

a partir da interação entre os fatores (2x2). Esse procedimento foi escolhido por duas razões: 

(a) os controles de manipulação são correlacionado com os valores, ou seja, indivíduos mais 

transcendentes são mais coletivistas em geral. Então, o nível de auto-imagem deve ser 

considerar não somente com o efeito principal na identidade, mas também a sua interação 

com os valores. (b) Este procedimento é consistente com a literatura recente 

(GRISKEVICIUS et al., 2010; DAHL et al., 2010).  

 Self-Construal Scale (SINGELIS, 1994): Uma ANOVA 2x2 da interação valores e 

identidade nos controles de manipulação foi significativo (F (1,154) =6,35; p< 0,05). O teste 

Levene de igualdade de variância foi realizado (F(3, 150) = 0,19, ns) e indica que as 

variâncias são heterogêneas. A Tabela 12 indica que não há efeitos principais para valores 

(ns) e para a identidade (ns): 
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Tabela 12 – Controles de Manipulação I: Auto-imagem 

Variável 

Soma de 

quadrados tipo III gl Mean Square F Sig. 

Modelo Corrigido 24,012
a
 3 8,004 2,983 ,033 

Intercepto 234,650 1 234,650 87,437 ,000 

Identidades 4,926 1 4,926 1,836 ,177 

Valores 1,758 1 1,758 ,655 ,420 

Identidades * Valores 17,031 1 17,031 6,346 ,013 

Erro 402,546 150 2,684   

Total 657,254 154    

Total Corrigido 426,558 153    

a. R Quadrado = ,056 (R Quadrado Ajustado = ,037) 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Ao comparar os estimates da interação entre valores e identidade, foi evidenciado um 

efeito similar ao esperado. Cabe ressaltar que escores maiores da variável auto-imagem index 

indicam auto-imagem individual e escores menores desta variável indicam auto-imagem 

coletivo. Na identidade pessoal, transcendentes reportaram uma maior auto-imagem coletiva 

do que os não-transcendentes (Mt=0,616; Mnt=1,496; p<0,05). Na identidade social, 

transcendentes reportaram auto-imagem similar em relação à não-transcendentes (Mt=1,64; 

Mnt=1,19; ns).  

 Quantidades de Frases (individuais e coletivas): Para analisar a quantidade de frases 

coletivas e individuais foi realizada uma MANOVA 2x2. Novamente, como explicitado 

anteriormente, foi analisada a interação entre valores e identidade, devido à orientação 

coletivista prevista para os transcendentes. A interação valores e identidade para os controles 

de manipulação foi marginalmente significativo para a interação (efeito multivariado 

(HotellingLowly trace = 0,40), F(2, 149) = 2,972 , p= 0,054). Novamente, não foram 

encontrados efeitos principais para valores (ns) ou para identidade (ns).  

 Analisando os efeitos univariados, o modelo indica que há uma relação marginal para 

quantidade de frases coletivas (F (2,149) =2,871; p= 0,092). Porém não foi encontrada relação 

para quantidade de frases individuais (F (2,149) =2,478; p= 0,118). Em outras palavras, a 

interação entre valores e identidade influenciou somente a quantidade de frases coletivas 

utilizadas na auto-descrição dos participantes. 
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Tabela 13 – Controles de manipulação II: Frases Coletivas e Individuais 

Variável 

Variável 

dependente 

Soma de 

quadrados 

tipo III gl Mean Square F Sig. 

Modelo Corrigido QdefrasesIndividualI 8,642
a
 3 2,881 1,010 ,390 

QdefrasesColetivoC 3,767
b
 3 1,256 1,235 ,299 

Intercepto QdefrasesIndividualI 1184,707 1 1184,707 415,345 ,000 

QdefrasesColetivoC 131,870 1 131,870 129,753 ,000 

Identidades QdefrasesIndividualI 1,155 1 1,155 ,405 ,526 

QdefrasesColetivoC ,529 1 ,529 ,521 ,472 

Valores QdefrasesIndividualI ,424 1 ,424 ,149 ,700 

QdefrasesColetivoC ,314 1 ,314 ,309 ,579 

Identidades * Valores QdefrasesIndividualI 7,068 1 7,068 2,478 ,118 

QdefrasesColetivoC 2,918 1 2,918 2,871 ,092 

Erro QdefrasesIndividualI 427,852 150 2,852   

QdefrasesColetivoC 152,447 150 1,016   

Total QdefrasesIndividualI 1626,000 154    

QdefrasesColetivoC 289,000 154    

Total Corrigido QdefrasesIndividualI 436,494 153    

QdefrasesColetivoC 156,214 153    

a. R Quadrado = ,020 (R Quadrado Ajustado = ,000) 
b. R Quadrado = ,024 (R Quadrado Ajustado = ,005) 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Ao comparar os estimates, quantidades similares de frases foram encontradas ao 

analisar as diferente identidades. Uma segunda análise dos estimates da interação foi 

realizada, agora em relação aos valores. Os transcendentes mantiveram uma quantidade 

semelhante de frases coletivas para ambas as identidades pessoal e social (Dif. Mcol-ind=-

0,158; ns). Os indivíduos na não-transcendentes apresentaram uma quantidade marginalmente 

maior de frases coletivas na identidade social (Dif. Mcol-ind=0,393; p=0,90). Isso pode ser um 

indício de que a identidade social afeta o auto-imagem dos indivíduos que valorizam não-

transcendentes, mas não para indivíduos que valorizam transcendência (a priori já socialmente 

orientados). 
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7.3.3 Resultados e discussão 

 

Após o teste dos controles de manipulação, foi realizado o teste das hipóteses relativas 

ao estudo. As hipóteses foram testadas com análises de variância univariada e multivariada 

(ANOVA e MANOVA), que verificaram diferenças entre as médias dos grupos de 

tratamentos distintos. Os fatores incluídos na MANOVA e na ANOVA foram os valores 

(transcendência VS não-transcendentes) e a identidade (pessoal VS  social), em um design 

2x2. A significância estatística das diferenças da variável dependente entre os grupos foi 

aferida pelo teste F. Como demonstrado anteriormente, os pressupostos para a realização 

destes tipos de técnicas, normalidade e homoscedasticidade, foram verificados. 

Primeiro, foram testadas inicialmente o conjunto de hipóteses relacionadas à interação 

dos valores e da identidade nas decisões de consumo verde (H1, H1a e H1b). Em geral, 

espera-se que a interação entre valores e identidade influencie as decisões de consumo 

responsável (H1). Na identidade pessoal, os valores de transcendência (versus não-

transcendência) resultarão em maior consumo responsável (H1a). Na identidade social, 

propõe-se que os valores apresentarão níveis similares de consumo responsável (H1b). 

Segundo, foram testadas as hipóteses relacionadas aos efeitos principais de H2 e H3 

do estudo. É esperado um impacto positivo dos valores de transcendência (versus não-

transcendência) no consumo responsável (H2). Além disso é esperado um impacto da A 

identidade social (versus identidade pessoal) no consumo responsável (H3). 

Terceiro, será testada a interação valores e identidade influencia o comportamento 

responsável, no uso de papel reciclado / normal (H4). Espera-se que os resultados sejam 

consistentes com a H1, validando a interação prevista também no comportamento. 

Por último, será testado o processo de mediação para a interação valores e identidade 

(H5). Acredita-se que a interação valores e identidade possa influenciar o consumo 

responsável pois reduz a dificuldade percebida para este comportamento. 

As variáveis dependentes utilizadas no experimento são: 

Produtos verdes (3 variáveis): A análise executada foi uma MANOVA, tendo como 

variável dependente as três variáveis de consumo responsável (mochila, pilhas e luminária). 

Estes resultados são apresentados detalhadamente no teste das hipóteses.  

Produtos verdes 2 (escore composto): Paralelamente, visando avaliar a consistência 

dos resultados, foi utilizada uma ANOVA no escore composto das três variáveis dependentes 

(GRISKEVICIUS et al., 2010). Esse procedimento visa uma maior validade aos resultados 

das variáveis em separado (pilha, mochila e luminária). Como esperado, os resultados foram 
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similares aos apresentados na MANOVA. O apêndice 3 apresenta os resultados detalhados da 

ANOVA.  

Uso do papel reciclado / normal (escore composto): A escolha do papel foi realizada 

quando os participantes escolhiam o segundo livreto do questionário (reciclado ou normal. 

Essa variável foi medida de uma forma binária (0=papel normal, 1=papel reciclado). Devido à 

sua distribuição binomial, o modelo para o teste da H4 foi realizado a partir do Modelo Linear 

Generalizado (GLM), usando a função logística.  

Nas sub-seções a seguir serão apresentados os testes de hipóteses deste estudo. 

7.3.3.1 A interação entre valores e identidade (H1) 

 

A interação entre valores e identidade sobre o consumo responsável (pilha, mochila e 

luminária verde) obteve resultados significativos (MANOVA - efeito multivariado 

(HotellingLowly trace = 0,60), F(3, 144) = 2,888 , p< 0,05). Paralelamente, os resultados da 

ANOVA também suportam a interação valores e identidade (F(1, 153) = 10,361 , p< 0,01).  

 
Tabela 14 – Efeito multivariado: MANOVA valores * identidade 

Variável Valor F gl1 gl2 Sig. 

Intercepto Pillai's Trace ,944 803,859
a
 3,000 144,000 ,000 

Wilks' Lambda ,056 803,859
a
 3,000 144,000 ,000 

Hotelling's Trace 16,747 803,859
a
 3,000 144,000 ,000 

Roy's Largest Root 16,747 803,859
a
 3,000 144,000 ,000 

Identidades Pillai's Trace ,012 ,582
a
 3,000 144,000 ,628 

Wilks' Lambda ,988 ,582
a
 3,000 144,000 ,628 

Hotelling's Trace ,012 ,582
a
 3,000 144,000 ,628 

Roy's Largest Root ,012 ,582
a
 3,000 144,000 ,628 

Valores Pillai's Trace ,095 5,047
a
 3,000 144,000 ,002 

Wilks' Lambda ,905 5,047
a
 3,000 144,000 ,002 

Hotelling's Trace ,105 5,047
a
 3,000 144,000 ,002 

Roy's Largest Root ,105 5,047
a
 3,000 144,000 ,002 

Identidades * Valores Pillai's Trace ,057 2,888
a
 3,000 144,000 ,038 

Wilks' Lambda ,943 2,888
a
 3,000 144,000 ,038 

Hotelling's Trace ,060 2,888
a
 3,000 144,000 ,038 

Roy's Largest Root ,060 2,888
a
 3,000 144,000 ,038 

Fonte: dados da pesquisa. 
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 A Figura 16 apresenta o impacto da interação entre valores e identidade no consumo 

responsável: 

 

   
Figura 16 – A interação valores * identidade e o consumo responsável 

Fonte: dados da pesquisa. 
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 Na identidade pessoal, transcendentes apresentaram um maior consumo responsável 

do que os não-transcendentes nas três variáveis (Dif. M. mochila = 1,626 , p<0,001; Dif. M. 

pilhas = 1,673, p<0,001; Dif. M. luminária = 0,783, p<0,05). Como esperado, na identidade 

pessoal, os transcendentes e não-transcendentes agiram de acordo com seus valores. As 

diferenças no consumo responsável mostram que os transcendentes consumiram mais 

responsavelmente do que os não-transcendentes na identidade pessoal.  

 Na identidade social, transcendentes e não-transcendentes apresentaram um nível 

similar de consumo responsável (Dif. M. mochila = 0,007 , ns; Dif. M. pilhas = 0,470, ns; Dif. 

M. luminária = 0,194, ns). Conforme esperado, na identidade social o contexto é mais 

evidente, fazendo com que as pessoas consumam mais responsavelmente mesmo que seus 

valores não estejam ligados ao consumo responsável. Como conseqüência, transcendentes e 

não-transcendentes apresentaram níveis similares de consumo responsável na identidade 

social.   

 Os resultados comprovam a moderação da identidade na relação valores-

comportamento. Os resultados da MANOVA e da ANOVA foram congruentes, provendo 

suporte à H1. 

 O impacto dos valores no consumo responsável será positivo (como predito pela 

teoria) somente quando a identidade pessoal é saliente. Isto porque, na identidade pessoal a 

congruência valores-comportamento é ativada (ALLEN et al., 2008). A saliência da 

identidade pessoal facilita a definição de um comportamento em termos de valores relevantes, 

levando a julgamentos e comportamentos congruentes com valores (OYSERMAN, 2009).  

 Porém, quando a identidade social é saliente, a congruência valores-comportamento 

não é necessária para o consumo responsável. A saliência das identidades sociais é 

caracterizada presumivelmente pela subordinação dos valores pessoais para as metas sociais, 

visando a harmonia dentro do grupo e um nível alto de responsabilidade social (BRILEY e 

WIER, 2001). Neste caso, a congruência entre valores e comportamento não é necessária para 

o consumo responsável.  

 Estes achados indicam a moderação prevista da identidade na relação valores-

comportamento. Especificamente, os resultados mostram que a saliência das diferentes 

identidades (pessoal / social) podem mudar a influência dos valores no consumo responsável, 

aumentando o consumo responsável mesmo em situações onde os valores não são 

congruentes (não-transcendentes). 
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7.3.3.2 Efeito Principal dos Valores (H2) 

 

A seguir, será analisado o efeito dos valores no consumo responsável. Espera-se que 

os valores de transcendência influenciem mais o consumo responsável do que os não-

transcendentes (H2).  

Como esperado, o efeito principal da transcendência em relação ao consumo 

responsável foi significativo (efeito multivariado (HotellingLowly trace = 0,105), F(3, 144) = 

5,047 , p< 0,01). A Figura a seguir apresenta as médias para cada variável de acordo com os 

valores. 

 

 
Figura 17 – Efeito principal dos valores no consumo responsável 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Para as três variáveis dependentes, os transcendentes apresentaram um maior consumo 

responsável do que os não-transcendentes (Dif. M. mochila = 0,817 , p<0,01; Dif. M. pilhas = 

1,072, p<0,01; Dif. M. luminária = 0,489, p<0,10). Paralelamente, os resultados da ANOVA 

suportam o efeito principal dos valores no consumo responsável  (F(1, 153) = 14,981 , p< 

0,001). Portanto, sendo os resultados da MANOVA e da ANOVA congruentes, a H2 foi 

suportada.  

 Este resultado é consistente com as predições da teoria de valores (ex: SCHWARTZ, 

1992), onde a transcendência leva a comportamentos mais pró-sociais e mais benevolentes. 

Além disso, os valores de transcendência modelam a percepção dos consumidores sobre os 

comportamentos (BRISTOW e AMYX, 2001), fazendo com que eles sejam mais responsáveis 

nos seus atos de consumo. 
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7.3.3.3 Efeito Principal da Identidade (H3) 

 

A seguir, será analisado o efeito da identidade no consumo responsável. Como a 

saliência da identidade social aumenta o nível de responsabilidade social (BRILEY e WIER, 

2001), espera-se que na identidade social, os indivíduos apresentem mais consumo 

responsável do que na identidade pessoal (H3).  

Contudo, o efeito principal da identidade em relação ao consumo responsável não 

pode ser evidenciado na MANOVA (efeito multivariado (HotellingLowly trace = 0,012), 

F(3, 144) = 0,582 , ns). A Figura 17 apresenta as médias para cada variável de acordo com a 

identidade. 

 

 
Figura 18 – Efeito principal da identidade no consumo responsável 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os testes comparando as médias mostram que a identidade não influenciou 

diretamente consumo responsável (Dif. M. mochila = 0,176 , ns; Dif. M. pilhas = 0,405, ns; 

Dif. M. luminária = 0,181, ns). Paralelamente, em contraste, os resultados da ANOVA 

suportam o efeito principal da identidade no consumo responsável (F(1, 153) = 4,410 , p< 

0,05). Portanto, sendo os resultados da MANOVA e da ANOVA não foram congruentes, a H3 

foi parcialmente suportada.  

 

 



70 

7.3.3.4 Interação Valores e Identidade no Comportamento (H4) 

 
Após evidenciar a influência da interação valores e da identidade nas decisões de 

consumo responsável, foi analisado o comportamento.  Espera-se que a interação entre 

valores e identidade influencie o comportamento responsável (H4). 

A variável dependente utilizada para esta análise foi a escolha do papel (reciclado / 

normal). A escolha do papel foi realizada quando os participantes decidiram qual opção do 

segundo livreto do questionário (reciclado ou normal) iriam utilizar para continuar a pesquisa. 

Essa variável foi medida de uma forma binária (0=papel normal, 1=papel reciclado). Devido à 

sua distribuição binomial, o modelo foi realizado a partir do Modelo Linear Generalizado 

(GLM), usando a função logística. 

 Contudo, quando analisamos a escolha do papel, interação valores e identidade não foi 

significativa (Wald χ
2
 (1) =1,54; ns). Portanto, a hipótese 4 não foi suportada. 

 
Tabela 15 – Interação valores * identidade na escolha do papel reciclado 

Variável 

Tipo III 

Wald Qui-

quadrado gl Sig. 

(Intercepto) 20,698 1 ,000 

Identidades ,327 1 ,567 

Valores ,090 1 ,764 

Identidades * Valores 1,544 1 ,214 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Na identidade pessoal, 72% dos transcendentes e 61% dos não-transcendentes 

escolheram o papel reciclado. Contudo, a diferença entre os grupos não foi significativa (ns). 

Na identidade social, 68% dos transcendentes e 74% dos não-transcendentes escolheram o 

papel reciclado. Apesar dos resultados terem sido alterados, a diferença entre os grupos 

novamente não foi significativa (ns). 
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Figura 19 – Interação valores * identidade na escolha do papel 

Fonte: dados da pesquisa. 
  

 Os resultados não apontam para a influência da interação valores e identidade no 

comportamento responsável. A Hipótese 4 não pode, então, ser confirmada. Uma possível 

explicação é que a escolha entre o papel normal e reciclado pelos participantes pode não ter 

sido percebida. Como esta escolha foi sutilmente apresentada no momento da pesquisa para 

evitar indução de respostas, a evidência desta escolha entre papel normal e reciclado pode ter 

sido prejudicada. Adicionalmente, as variáveis de comportamento geralmente têm um menor 

ajuste nos experimentos.  

 Após testar as hipóteses relativas à moderação da identidade na relação valores-

comportamento, o capítulo a seguir trata do processo pelo qual a identidade influencia esta 

relação. A seguir, será analisado o processo de mediação, de como a interação valores e 

identidade possivelmente é processada para influenciar o consumo responsável. 

 

7.3.4 O processo envolvido na interação valores e identidade 

  

 A segunda parte do estudo visa examinar a mediação da interação valores e identidade. 

Segundo Oyserman (2009), a identidade pessoal ou social resulta em uma maior tendência à 

ação, através da dificuldade percebida. Em outras palavras, a identidade social altera a 

influência dos valores pois reduz a dificuldade percebida para o consumo responsável. Desta 

forma, transcendentes e não-transcendentes percebem a mesma dificuldade para o consumo 
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responsável na identidade social. Portanto, espera-se que o efeito da interação entre valores e 

identidade seja mediada pela dificuldade percebida (H5).  

 A seguir, será analisado como a identidade é processada até chegar ao comportamento. 

O teste de mediação da dificuldade percebida foi realizado segundo a metodologia de Baron e 

Kenny (1986): 

 

1. A interação entre a variável independente / moderador deve afetar a variável 

dependente; 

2. A interação entre a variável independente / moderador deve impactar o 

mediador exatamente (na mesma direção) como a variável dependente; 

3. O impacto do mediador deve ser significativo na variável dependente; 

4. O impacto da variável independente na variável dependente deve tornar-se 

não-significativa quando o mediador é controlado. 

 

7.3.4.1 Interação Valores e Identidade e o processo de mediação (H5) 

 

 

 Passo 1: A interação valores / identidade deve afetar o consumo responsável. A 

interação entre valores e identidade foi demonstrada anteriormente através da MANOVA e da 

ANOVA, obtendo resultados significativos. Dado a constatação da interação entre as duas 

variáveis foi realizada o seu impacto no mediador. 

 Passo 2: A interação valores / identidade deve impactar o mediador exatamente como 

o consumo responsável. A interação valores e identidade foi analisada a partir de uma 

ANOVA 2x2 na dificuldade percebida. Os resultados foram não significativos para a 

interação (F (1,154) =0,566, ns). Porém, testes de contraste indicam que na ID Pessoal, 

transcendentes percebem uma maior facilidade (Dif. M.tr-en= 0,641, p<0,05). Na ID Social, 

transcendentes e não-transcendentes apresentam uma dificuldade percebida similar (Dif. M.tr-

ñtr= 0,317, ns). Efeitos principais não foram encontrados para a identidade (ns), mas foram 

significativos para os valores (p<0,05).  

 Passo 3: O impacto do mediador deve ser significativo no consumo responsável. Para 

avaliar o impacto do mediador (dificuldade percebida) no consumo responsável (DV), foi 

conduzida uma regressão linear, método stepwise. Os resultados comprovam que a 

dificuldade percebida pode predizer o consumo responsável (b =0,416, t(153) = 5,570, p < 
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0,001). A dificuldade percebida também explicou uma proporção significante da variância do 

consumo responsável (r
2
 = 0,17, F(1, 153) = 31,02, p < 0,001). 

 Passo 4: O impacto da interação valores / identidade no consumo responsável deve 

tornar-se não-significativa quando o mediador é controlado. Por último, foi analisado se o 

impacto da interação valores e identidade se tornaria não significativa quando controlada a 

dificuldade percebida. A Tabela a seguir apresenta os resultados para a interação: “A” sem 

controlar o mediador, “B” controlando o mediador: 

 
Tabela 16 – Interação valores * identidade, controlando a dificuldade percebida 

A: sem controlar o mediador Valor F gl1 gl2 Sig. 

Identidades * Valores Pillai's Trace ,057 2,888
a
 3,000 144,000 ,038 

Wilks' Lambda ,943 2,888
a
 3,000 144,000 ,038 

Hotelling's Trace ,060 2,888
a
 3,000 144,000 ,038 

Roy's Largest Root ,060 2,888
a
 3,000 144,000 ,038 

 

B: controlando o mediador Valor F gl1 gl2 Sig. 

Identidades * Valores Pillai's Trace ,055 2,761
a
 3,000 143,000 ,044 

Wilks' Lambda ,945 2,761
a
 3,000 143,000 ,044 

Hotelling's Trace ,058 2,761
a
 3,000 143,000 ,044 

Roy's Largest Root ,058 2,761
a
 3,000 143,000 ,044 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Os resultados indicam uma redução da significância da interação valores e identidade 

quando controlamos o mediador. Os resultados passam de p=0,038 para p=0,044, ou seja, há 

uma redução da significância, podendo ser um indício de mediação parcial. 

 

 
Figura 20 – Teste de mediação: Dificuldade percebida 

Fonte: dados da pesquisa. 
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 Contudo, os resultados não foram conclusivos no que tange a mediação da interação 

valores e identidade. Portanto, a Hipótese 5 não foi suportada. A interação valores e 

identidade não impactou a dificuldade percebida. Porém, os testes de contraste indicam que na 

ID Pessoal, transcendentes percebem uma maior facilidade para o consumo responsável. Os 

resultados são congruentes com os de consumo responsável e podem indicar que na 

identidade pessoal, os transcendentes consumam mais responsavelmente pois percebem mais 

fácil engajar-se no consumo responsável. 

 Adicionalmente o efeito principal de valores no consumo responsável pode indicar que 

este processo ocorra quando analisamos a mediação da dificuldade percebida para os valores. 

Estes resultados encontrados, mas que não fazem parte do teste de hipóteses, serão discutidos 

no capítulo a seguir (7.3.5 Serendipidades).  

 

7.3.5 Serendipidades 

 

7.3.5.1 O processo de mediação da relação valores-comportamento 

 

 Esta parte da pesquisa visa examinar a mediação valores-comportamento através das 

atitudes (HOMER e KAHLE, 1986) e da dificuldade percebida (OYSERMAN, 2009).  Para 

Homer e Khale (1986), a ação dos valores no comportamento (efeito principal) ocorre devido 

às atitudes. Em outras palavras, transcendentes consomem mais responsavelmente pois 

possuem mais atitudes positivas para o consumo responsável do que os valores de não-

transcendentes.  

 Para Oyserman (2009), as identidades resultam em uma maior ação, através da 

dificuldade percebida. Ampliando este conceito, propõe-se que a influência dos valores no 

comportamento pode ser mediada pela dificuldade percebida. Em outras palavras, a 

transcendência influencia o consumo responsável pois reduz a dificuldade percebida. Desta 

forma, transcendentes e não-transcendentes percebem dificuldades diferentes para engajar-se 

no consumo responsável. 

 Afinal, como valores influenciam o consumo responsável? Através das atitudes ou da 

dificuldade percebida? A seguir, será analisado o processo de mediação conforme o item 

7.3.4 deste estudo, segundo o modelo de Baron e Kenny (1986). Objetiva-se com isso, testar 

se o processo valores-comportamento ocorre através das atitudes ou da dificuldade percebida. 
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 A Tabela a seguir sintetiza os resultados da análise de mediação da dificuldade 

percebida na relação valores-comportamento. 

 

Tabela 17 – Teste de mediação valores-comportamento 

Hipóteses Atitudes Dificuldade 
percebidade 

1. Valores afetam a DV (p<0,001). (F (1,153) =13,98, p<0,001) (F (1,153) =13,98, 
p<0,001) 

2. Valores afetam o mediador (p<0,05) (F (1,152) =0,77, ns) (F (1,154) =4,87, p<0,05) 

3. Mediador deve ser significativo na DV (b =0,470, t(151) = 4,87,  
p < 0,001) 

(b =.416, t(153) = 5,57,  
p < 0,001) 

4. Impacto de valores deve ser reduzido 

quando mediador é controlado 

(F (1,153) =11,29, p<0,001) (F (1,153) =9,40, p<0,01) 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Os resultados para a mediação na relação valores comportamento foi realizada 

segundo Baron e Kenny (1986). Primeiro, os valores afetam a DV (p<0,001), sendo os 

resultados similares para ambos os mediadores.  

 Segundo, valores afetam o mediador dificuldade percebida (p<0,05), mas não o 

mediador atitudes (ns). Os transcendentes percebem mais controle nas suas ações (p<0,05) do 

que os não-transcendentes, mas não possuem mais atitudes de consumo responsável (ns).  

 Terceiro, ambos os mediadores testados influenciam o consumo responsável (Atitudes, 

p<0,001; Dificuldade Percebida, p<0,001). Quarto, o impacto de valores deve ser reduzido 

quando o mediador é controlado.  Os resultados indicam uma redução da significância dos 

valores no consumo responsável somente quando a dificuldade percebida é controlada, 

passando de p<0,001 para p<0,01, podendo ser um indício de mediação parcial. Não foram 

encontrados efeitos similares para as atitudes. 
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Figura 21 – Teste de mediação valores: Dificuldade percebida 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Os resultados suportam a mediação da relação valores-comportamento. Os resultados 

indicam que a relação valores-comportamento é mediada pela dificuldade percebida 

(OYSERMAN, 2009) e não pelas atitudes (HOMER e KAHLE, 1986). Este achado pode 

levar a uma compreensão diferente do papel dos valores no comportamento. 

  

7.3.5.2 As Diferentes Camadas do Self 

 

 Um segundo achado suplementar ao teste de hipóteses é a influência das camadas do 

self no comportamento responsável (papel reciclado / normal). Como os resultados da 

Hipótese 4 sobre a interação valores e identidade no comportamento responsável não foi 

confirmada, se fazia necessário compreender outros possíveis fatores influenciadores do 

comportamento responsável.  

 Esta parte do estudo visa examinar com as diferentes normas subjetivas influenciam o 

comportamento responsável. Para isso, a interação identidade e normas subjetivas foi testada 

na escolha entre papel normal e reciclado.Propõe-se que os diferentes níveis de normas 

subjetivas (amigos, família e comunidade) influenciem de maneira diferente a escolha do 

papel reciclado / normal.  

No total, 159 participantes compuseram esta parte do estudo. Dois fatores compõem o 

estudo, identidade e normas subjetivas. Quatro ANOVA’s 2x2 foram realizadas, uma para 

as normas subjetivas (escore composto) e outras três para cada uma das diferentes normas 

subjetivas (amigos, família e comunidade), nos níveis alto e baixo. A interação 2x2 será 

realizada: identidade (social, pessoal) x normas subjetivas (amigos, família ou comunidade 

alta x baixa).  
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 Similar ao teste da hipótese 4, os modelos analisando a influência da interação entre 

identidade e normas-subjetivas na escolha do papel (reciclado) foram realizados a partir do 

Modelo Linear Generalizado (GLM). Como a variável dependente em questão (papel 

reciclado) é uma variável dicotômica (0=não papel, 1=papel reciclado) foi utilizada a 

distribuição binomial, usando a função logística. 

 A Tabela a seguir apresenta a escolha do papel normal / reciclado na amostra no total. 

No geral, 68,6% dos participantes escolheram papel reciclado.  

 

Tabela 18 – Escolha do Papel normal vs. reciclado 

Tipo Papel N % 

Papel Normal 50 31,4% 

Reciclado 109 68,6% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Primeiro, foi analisada a ANOVA identidade e normas subjetivas (escore composto). 

A interação identidade e normas subjetivas não foi significativa para a escolha do papel (Wald 

χ
2
 (1) =1,43; ns). 

 Segundo, foram realizadas as ANOVA’s para cada uma das normas subjetivas. 

Quando analisado separadamente as normas subjetivas (amigos, família e comunidade), pode-

se observar diferentes efeitos. A interação entre identidade e normas-amigos (Wald χ
2
 (1) 

=0,78; ns) e a interação entre identidade e normas-família  (Wald χ
2
 (1) =0,78; ns) se mantêm 

não-significativas.  

 Contudo, para as normas-comunidade, os efeitos de interação identidade e normas-

comunidade são significativos (Wald χ
2
 (1) =4,42; p<0,05). 
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Tabela 19 – ANOVA 2x2 Identidade e Normas da Comunidade 

 Beta Wald Qui-quadrado Gl Sig. 

(Intercept) 1,674 14,158 1 ,000 

[ID Pessoal] -1,103 3,825 1 ,050 

[ID Social] 0
a
 . . . 

[Normas-Comunidade Baixa] -1,329 5,920 1 ,015 

[Normas-Comunidade Alta] 0
a
 . . . 

[IDPessoal] * [Normas Comunidade] 1,521 4,417 1 ,036 

(Scale) 1
b
    

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Quando a identidade pessoal é saliente, não houve diferença de uso de papel reciclado 

entre as diferentes normas-comunidade  (Wald χ
2
 (1) =0,163; ns). Isso indica que na 

identidade pessoal, como esperado, as pessoas não sejam influenciadas pelas normas 

subjetivas. 

 Em contraste, na identidade social, quando as normas-comunidade são altas as pessoas 

usaram mais papel reciclado (Wald χ
2
 (1) =7,00; p<0,01). Como esperado, na identidade 

social, as pessoas são mais influenciadas pelas normas subjetivas. 

 

 
Figura 22 – Interação Identidade * Normas da Comunidade 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Os resultados comprovam a moderação das normas-comunidade para as identidades. O 

impacto das identidades no comportamento responsável será maior somente em situações de 

altas normas-comunidade. Isto porque, na identidade social as metas sociais tornam-se mais 
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prioritárias (BRILEY e WIER, 2001) e os indivíduos tendem a aderir às normas mais 

relevantes para o self (KLEINE, KLEINE e KERNAN, 1993).  

 Porém, os resultados não-significativos para as normas-família e normas-amigos 

abrem espaço para novas interpretações. Contrariamente previsto pela teoria, os apelos 

normativos não foram mais efetivos para as camadas mais próximas do self (GOLDSTEIN et 

al., 2008). Em contraste, as normas-comunidade (camada mais afastada do self) foi mais 

influente no comportamento responsável, aumentando o consumo de papel reciclado.  

 Um mecanismo proposto é a auto-eficácia, ou seja, que as minhas ações têm impacto 

na sociedade (AJZEN, 1991). Em outras palavras, se os indivíduos da minha comunidade 

acham importante o consumo responsável, agir mais responsavelmente terá maior impacto 

para a sociedade. Por outro lado, se somente meus amigos e família consideram importante 

consumo responsável, engajar-se neste comportamento não terá impacto para a sociedade, 

pois as ações destes grupos não terão impacto na sociedade em geral.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O estudo realizado nesta dissertação teve como objetivo analisar as relações entre 

valores pessoais, identidade evocada e comportamento. Em seguida, serão apresentados 

comentários acerca das hipóteses testadas. Depois, serão apresentadas as contribuições 

acadêmicas em relação ao papel moderador da identidade e ao processo envolvido na 

motivação baseada na identidade. Por fim, serão apresentadas as implicações gerenciais, as 

limitações da pesquisa e as sugestões para futuras pesquisa. 

 

8.1 CONCLUSÕES 

 

 Esta pesquisa buscou contribuir para o entendimento da relação valores-

comportamento e como as identidades moderam este relacionamento. Para isso, demonstrou 

como a interação valores e identidades pode influenciar o consumo responsável. Os resultados 

indicam a existência de uma nova relação, a cadeia valores-identidades-comportamento. A 

partir desta nova abordagem, foi mostrado que as pessoas podem agir de forma oposta aos 

valores, dependendo da interação com a identidade, fazendo os não-transcendentes 

consumirem mais responsavelmente. As principais conclusões deste estudo são apresentadas a 

seguir: 

 Primeiro, verificou-se a existência da interação entre valores e identidade no consumo 

responsável (H1). Ao fazer isto, esta pesquisa fornece novas evidências para os fatores que 

influenciam a relação valores-comportamento, usando a motivação baseada na identidade 

como uma condição limite (BRILEY e WIER, 2001; TORELLI e KAIKATI, 2009).  

 Segundo, este trabalho estende as proposições prévias de que a congruência valores-

comportamento aumenta a tendência à ação (ALLEN et al., 2008). Em contraste, os 

resultados mostram que as pessoas podem engajar-se no consumo responsável mesmo em 

situações onde há incongruência valores-comportamento, de acordo com as identidades 

evocadas. Especificamente, foi demonstrado que valores de não-transcendentes podem 

impactar o consumo responsável da mesma maneira que a transcendência, agindo em 

oposição aos valores. 
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 Terceiro, uma nova abordagem de pesquisa em valores é sugerida, a cadeia valores-

identidades-comportamento, fundamentada teoricamente na motivação baseada na identidade. 

Em particular, é sugerido que a identidade pessoal reforça os valores, levando a uma maior 

congruência valores-comportamento. Contudo, a identidade social enfatiza o contexto social, 

aumentando a tendência à ação ligada aos papéis sociais. Isso pode resultar em um maior 

consumo responsável mesmo quando valores e comportamentos são incongruentes. Uma 

explicação alternativa para este mecanismo é que a identidade social coloca em evidência um 

sistema de valores sociais, aumentando a tendência à ação social (ROHAN, 2000). Porém, 

novas pesquisas são necessárias para confirmar estas proposições. 

  A Tabela 20 apresenta os resultados dos testes de hipóteses realizados na presente 

pesquisa: 
 

 
Tabela 20 – Resultados dos testes de hipóteses 

Hipóteses Sig. Status 

H1: Interação Valores * Identidade  decisões.  p<0,05 Suportada 

 H1a: ID Pessoal   

transcendência > não-transcendentes 

p<0,05 Suportada 

 H1b: ID Social   

transcendência = não-transcendentes 

ns Suportada 

H2: Valores  

Transcendência > Não-transcendentes 

p<0,05 Suportada 

H3: Identidade 

ID Social > ID Pessoal 

Multi-item (ns) 

Escore composto (p<0,05) 

Parcialmente 

suportada 

H4: Interação Valores * Identidade  comportamento  

(papel reciclado VS. normal) 

ns Não Suportada 

H5: A interação identidade * valores é mediada pela 

dificuldade percebida. 

Interação (ns) Não suportada 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Os outros achados deste estudo são relativos à influência da identidade (H2) e dos 

valores no consumo responsável (H3). Como esperado, valores transcendentes e identidade 

social levaram a um maior consumo responsável. Adicionalmente, foi testada a interação 

entre valores e identidade no comportamento responsável (papel reciclado / normal) (H4). 

Contudo, essa hipótese não pôde ser confirmada. 

  A seguir, são discutidas as implicações teóricas para o papel moderador e o processo 

de mediação. 
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8.2 O PAPEL MODERADOR DA IDENTIDADE NA RELAÇÃO VALORES-

COMPORTAMENTO 

 

 As identidades fazem parte do auto-conceito, e podem ser usadas para fazer predições 

sobre uma pessoa ou sobre outros em relação ao self. A presente pesquisa demonstrou a 

identidade como moderador da relação valores-comportamento. Com isso, foi verificado que 

o impacto dos valores no consumo responsável será como predito pela teoria somente quando 

a identidade pessoal é saliente. Porém, quando a identidade social é saliente, a tendência à 

ação é influenciada mais pelas identidades do que pelos valores.  

 O mecanismo proposto para estes achados é a congruência valores-comportamento 

(ALLEN et al., 2008). Sugere-se que a congruência valores-comportamento pode ser ativada 

através da identidade. Na identidade pessoal, a ação depende da congruência  valores-

comportamento. Nesse sentido, uma maior congruência entre valores e comportamento (ex: 

transcendentes e consumo responsável) leva a um maior nível de comportamento. Em 

contraste, a identidade social modifica os objetivos a serem realizados, aumentando a 

tendência à ação ligada aos papéis sociais. Neste caso, a congruência valores-comportamento 

não será ativada, e a ação dependerá mais da identidade do que dos valores. 

  Estes achados indicam a moderação prevista da identidade na relação valores-

comportamento. Os resultados mostram ainda que a saliência das diferentes identidades 

(pessoal / social) pode mudar a influência dos valores no consumo responsável, aumentando o 

consumo responsável mesmo em situações onde os valores não são congruentes (não-

transcendentes).  

 
Tabela 21 – Quadro resumo das conclusões: moderação 

 Teoria de Base Postulado 

Fundamental 

Resultados Esperados 

Teoria Clássica 

(Valores-

comportamento) 

Valores  

(ROKEACH, 1973; 

SCHWARTZ, 1992) 

Congruência 

valores-

comportamento  

Ação depende da congruência  

valores-comportamento.  

Alta (vs. Baixa) congruência leva a 

um maior consumo responsável. 

Resultados do Estudo 

 (Valores-Identidade-

Comportamento) 

Valores e 

IBM Model 

(OYSERMAN, 2009) 

Congruência 

valores-

comportamento 

depende da 

identidade 

IDPessoal: Ação depende da 

congruência  valores-comportamento.  

IDSocial: Ação depende mais da 

identidade do que dos valores. A 

identidade social aumenta a tendência 

à ação ligada aos papéis sociais.  

Fonte: dados da pesquisa. 
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8.3 O PROCESSO PELO QUAL A IDENTIDADE INFLUENCIA A RELAÇÃO 

VALORES-COMPORTAMENTO 

 

 Este estudo também analisou o processo de mediação da interação entre valores e 

identidade através da dificuldade percebida. Em suma, esperava-se que o efeito da interação 

valores e identidade fosse mediada pela dificuldade percebida (H5). Porém, os resultados 

desta pesquisa não suportaram esta hipótese de mediação.  

 Contudo, ao analisar os contrastes foi verificado que há indícios de mediação da 

dificuldade percebida. Isto porque, na identidade pessoal, os transcendentes acham mais fácil 

se engajar no consumo responsável. E na identidade social, transcendentes e não-

transcendentes apresentam níveis similares de dificuldade percebida. Ou seja, ao diminuir a 

dificuldade percebida, a identidade pode resultar em maior tendência à ação, independente 

dos valores (ex: na identidade social, transcendentes e não-transcendentes apresentam 

consumo responsável similar). Isto pode ser um indício de que os diferentes níveis de 

dificuldade percebida poderiam mediar a interação valores e identidade no consumo 

responsável. 

 

Tabela 22 – Quadro resumo das conclusões: mediação 

 Teoria de Base Postulado Fundamental Processo Sugerido 

Teoria Clássica 

(Valores-

comportamento) 

Valores  

(ROKEACH, 1973; 

SCHWARTZ, 1992) 

Congruência dos valores 

influencia o 

comportamento 

Valores impactam diretamente no 

comportamento, podendo ou não 

ser influenciados pelas atitudes. 

(Valores-atitudes-comportamento) 

Resultados do 

Estudo 

(Valores-

Identidade-

Comportamento) 

Valores e 

IBM Model 

(OYSERMAN, 

2009) 

 

 

A interação identidade * 

valores influencia o 

comportamento através da 

dificuldade percebida. 

A identidade modera o impacto dos 

valores no comportamento. A 

interação identidade * valores 

resulta em uma menor dificuldade 

percebida e em um maior consumo 

responsável. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Por fim, foi evidenciado o processo pelo qual os valores influenciam o 

comportamento. Para isso, foi realizado o teste de duas teorias distintas, a mediação valores-
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comportamento através das atitudes (HOMER e KAHLE, 1986) ou através da dificuldade 

percebida (OYSERMAN, 2009).  

 Os resultados mostraram que o processo valores-comportamento é parcialmente 

mediado pela dificuldade percebida e não pelas atitudes como presumiam as teorias prévias. 

Então, sugere-se que a transcendência influencia positivamente o consumo responsável pois 

reduz a dificuldade percebida para este comportamento. Desta forma, transcendentes 

percebem menos dificuldades para engajar-se no consumo responsável do que os não-

transcendentes. 

 

8.4 IMPLICAÇÕES GERENCIAIS 

 

 Em termos de implicações gerenciais, este estudo pode contribuir para o aumento da 

efetividade de campanhas de consumo responsável. Alguns exemplos são propostos visando 

facilitar a aplicação das sugestões advindas desta pesquisa.  

 Primeiro, este estudo demonstrou que a interação entre valores e identidades influencia 

positivamente o consumo responsável. Ao colocar em evidência uma identidade social, as 

campanhas de conservação e de consumo responsável podem aumentar sua efetividade. Isso 

porque, a identidade social impacta positivamente o consumo responsável mesmo sendo os 

valores incongruentes com o consumo responsável (ex: não-transcendentes): 

 

Transcendência vs. Identidade Social  

“Proteger e preservar a natureza é zelar pelo bem-estar das 

pessoas que estão à sua volta (valores de transcendência). 

Junte-se à nós e preserve o meio ambiente utilizando papel 

reciclado nas suas impressões (identidade social).”  

 

Não-transcendentes vs. Identidade Social 

“Ter sucesso e ser admirado pelos outros é questão de agir de 

uma maneira mais responsável (valores de não-transcendentes). 

Junte-se à nós e preserve a natureza utilizando papel reciclado 

nas suas impressões (identidade social).” 
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 Segundo, as serendipidades deste estudo também representam implicações gerenciais 

importantes. Os resultados indicam que uma combinação entre identidade social e altas 

normas da comunidade aumentou em 23,5% o uso de papel reciclado. Desta forma, as 

campanhas, por exemplo, podem ser mais efetivas utilizando:  

 

“O uso de papel reciclado é levado a sério pelos porto-

alegrenses (alta normas comunidade). 

Junte-se à nós e preserve o meio ambiente utilizando papel 

reciclado nas suas impressões (identidade social).” 

  

 Terceiro, os resultados indicam que o processo valores-comportamento é parcialmente 

mediado pela dificuldade percebida. Em outras palavras, a transcendência influencia 

positivamente o consumo responsável pois reduz a dificuldade percebida. Desta forma, as 

campanhas de conscientização devem reforçar a facilidade de engajar-se no consumo 

responsável ao invés da consciência ambiental ou atitudes. Neste caso, as campanhas, por 

exemplo, podem ser mais efetivas utilizando:  

 

“Suas escolhas de embalagens têm uma influência direta sobre 

o meio ambiente. Ajude a preservar o meio ambiente utilizando 

embalagens ecologicamente corretas.”  

ao invés de:  

 “O desperdício de embalagens traz sérias conseqüências 

negativas para o meio ambiente  (atitudes). Ajude a preservar o 

meio ambiente utilizando embalagens ecologicamente 

corretas.”  

 

 

8.5 LIMITAÇÕES E FUTUROS ESTUDOS 

  

 Por fim, neste capítulo são discutidas algumas limitações desta pesquisa e sugestões 

para futuros estudos.  

 Três limitações principais podem ser identificadas neste trabalho. A primeira limitação 

está relacionada ao tipo de experimento (laboratorial) e à amostra de conveniência. Ambos 
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fatores implicam na redução da validade externa deste estudo. Os resultados aqui 

apresentados limitam-se à amostra em que a pesquisa realizada. Por outro lado, cabe ressaltar 

que esse procedimento amostral foi escolhido visando uma maior validade interna do 

experimento (PETERSON, 2001). 

 A segunda limitação está relacionada às escalas utilizadas neste experimento. Os alfas 

de Cronbach para algumas escalas ficaram abaixo do satisfatório. Contudo, buscou-se 

contornar esta limitação com a utilização de duas abordagens de análise : MANOVA e  

ANOVA nos testes de hipóteses. Desta forma foi evidenciado que os resultados são 

congruentes na maioria dos casos. Adicionalmente, no caso dos produtos verdes, alega-se que 

o objetivo da utilização dos três produtos distintos visa uma maior validade externa para os 

resultados. Neste caso, a baixa consistência interna da escala foi privada tendo em vista 

resultados mais abrangentes. 

 A terceira limitação diz respeito aos controles de manipulação. Como somente a 

identidade foi manipulada, era esperado um efeito principal da identidade nos controles de 

manipulação. Contudo, os resultados foram não-significativos, indicando que somente a 

interação influenciou os controles de manipulação. Como foi explicitado anteriormente, isso 

pode ter ocorrido devido à correlação entre os valores pessoais e os controles de manipulação. 

 Quanto à proposição de estudos futuros, três possíveis direções de pesquisa foram 

identificadas.  A primeira está relacionada aos valores pessoais. A cadeia valores-identidades-

comportamento foi testada apenas no eixo de valores (transcendência / não-transcendentes). 

Estudos futuros poderiam analisar dimensões de valores (conservação / abertura à mudança). 

Desta forma, novos comportamentos poderiam ser analisados, como por exemplo, 

comportamentos individualistas (hedônicos), ampliando a utilização cadeia valores-

identidades-comportamento. 

  A segunda está relacionada a identificação de outros moderadores para a relação 

valores-comportamento. No capítulo serendipidades, este trabalho investigou como diferentes 

níveis de auto-imagem (relacional, coletivo, humanidade) influenciam o comportamento 

responsável. Segundo Goldstein et al. (2008) as normas sociais mais próximas aumentariam o 

consumo responsável. Porém, os resultados da presente pesquisa indicam que as normas 

sociais mais distantes (normas-comunidade) influenciaram o consumo responsável. Estes 

achados indicam um possível moderador em potencial para a cadeia valores-comportamento, 

a teoria do construal level (TORELLI e KAIKATI, 2009). Esta teoria prevê que os diferentes 

níveis de distância (abstrata ou concreta) podem levam à diferentes comportamentos. Porém, 
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estudos futuros são necessários para determinar estas proposições. Um outro possível 

moderador para a relação valores-comportamento é a teoria da auto-regulação (HIGGINS, 

1997). A auto-regulação poderia ser testada em relação com os valores pessoais.  

 Uma terceira direção de pesquisa está ligada ao processo pelo qual a interação valores 

e identidade ocorre. A presente pesquisa buscou evidenciar este processo através da 

dificuldade percebida (OYSERMAN, 2009). Contudo, os resultados não suportaram esta 

hipótese. Uma explicação alternativa para este mecanismo é que a identidade social coloca em 

evidência um sistema de valores sociais, aumentando a tendência à ação social (ROHAN, 

2000). Porém, novas pesquisas são necessárias para confirmar estas proposições. 

 

 



88 

REFERÊNCIAS 

 

 

AAKER, J. ; AKUTSU, S.. Why do people give? The role of identity in giving. Journal of 

Consumer Psychology, v. 19, n. 3, p. 267-270, 2009. 

AJZEN, I.. The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision 

Processes, 50, p. 179-211, 1991. 

ALLEN, Michael W.; GUPTA, Richa; MONNIER, Arnaud. Interactive Effect of Cultural 

Symbols and Human Values on Taste Evaluation.  Journal of Consumer Research, v.35, p. 

294-308, 2008.  

AMYX, D.; BRISTOW, D.; SCHNEIDER, K. A Cross-Cultural Comparison of Consumer 

Tendencies and Subsequent Communication Implications. Marketing Management Journal. 

v. 14, n. 2, p. 43-54, 2004. 

AÑAÑA E.. Os valores pessoais e sua influência na avaliação dos atributos de marca : 

uma abordagem trans e intracultural. UFRGS, 2008. Tese (Doutorado em Administração) 

– Programa de Pós-Graduação em Administração, Escola de Administração, Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. 

AÑAÑA, E.; Merino, M. H.; Nique, W. M.. Os Valores Pessoais e sua Importância na 

Avaliação dos Atributos da Marca. In: Encontro da ANPAD, 31, 2007, Rio de Janeiro. 

Anais... Rio de Janeiro: ANPAD, 2007. 

ANDERSON Jr., W. T.; CUNNINGHAM, W. H.. The socially conscious consumer. Journal 

of Marketing, v. 36, p.23-31, 1972. 

BAGOZZI, R. P.; DHOLAKIA, U.. Goal setting and goal striving in consumer behavior. 

Journal of Marketing, v.63, special issue, p. 19-32, 1999. 

BAGOZZI, Richard P.; GOPINATH, Mahesh; NYER, Prashanth U. The role of emotions in 

marketing. Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 27, n. 2, p. 184-206, spring 

1999. 



89 

BARDI, A.; SCHWARTZ, S. H.. Values and behavior: Strength and structure of relations. 

Personal Social Psychology Bulletin. v. 29, p. 1207-1220, 2003. 

BARON, R. M.; KENNY, D. A..  The moderator-mediator variable distinction in social 

psychological research: Conceptual, strategic and statistical considerations. Journal of 

Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182, 1986. 

BEDANTE, G. N.. A influência da consciência ambiental e das atitudes em relação ao 

consumo sustentável na intenção de compra de produtos ecologicamente embalados. 

UFRGS, 2004. Dissertação (Mestrado em Administração) – Programa de Pós-Graduação em 

Administração, Escola de Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 

Alegre, 2004. 

BIBER, P., HUPFELD, J. & MEIER, L.L. Personal values and rela tional models. European 

Journal of Personality, 22, 609–628, 2008. 

BILSKY, W. Estrutura de valores: sua estabilidade para além de instrumentos, teorias, idade e 

culturas. RAM Revista de Administração Mackenzie, 10, 12–33, 2009. 

BREWER, M.B.; GARDNER, W.. Who is this “we”? Levels of collective identity and self-

representations. Journal of Personality and Social Psychology, 71, 83–93, 1996. 

BRILEY, D. A.; WYER, R. S.. Transitory Determinants of Values and Decisions: The Utility 

(or nonutility) of Individualism and Collectivism in Understanding Cultural Differences. 

Social Cognition, v. 19, n. 3. p 197-227, 2001.  

BRISTOW, D.; AMYX, D. A Cross-Cultural Look at Consumer Values: a Navajo vs. Anglo 

Comparison. Marketing Management Journal. v. 11, n. 1, p. 15-24. 2001. 

BRISTOW, D.N. Do You See What I See? The Marketing Lens Model in an Academic 

Setting. Journal of Marketing for Higher Education. v.8 n.4, p.1-16, 1998. 

BROWN, T. A. . Confirmatory Factor Analysis for Applied Research. New York: The 

Guilford Press, 2006. 

BRUNER, G. C. II; HENSEL, Paul J. Marketing Scales Handbook: a compilation of 

multi-intens measures. v.2, Chicago: American Marketing Association, 1998. 



90 

BUHI, Eric R.; GOODSON, Patricia; NEILANDS, Torsten B. Out of sight, not out of mind: 

Strategies for handling missing data. American Journal of Health Behavior, v. 32, n. 1, 

p.83-92, 2008.  

CASTILHOS, R. B.. Cultura, valores e comportamento de consumo de famílias no Brasil 

e na França. UFRGS, 2004. Dissertação (Mestrado em Administração) – Programa de Pós-

Graduação em Administração, Escola de Administração, Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, Porto Alegre, 2004. 

CATTELL, R.B.; GRAHAM, R.K.; WOLIVER, R. E..A reassessment of the factorial culture 

dimensions of modern nations. Journal of Social Psychology, n. 108, p. 241-258, 1979. 

COSTA, D.; NIQUE, W.; AÑAÑA, E.; HERTER, M.. Green Consumer Values: how 

personal values can influence responsible water consumption. International Journal of 

Consumer Studies, v. 35, n. 2, p. 122-131, 2011. 

CROMPTON, S.; ROY, R.; CAIRD, S.. Household ecological footprinting for active distance 

learning and challenge of personal lifestyles. International Journal of Sustainability in 

Higher Education.  v. 3, n. 4, 2002. 

DAMASIO, Antônio. O mistério da consciência. São Paulo: Cia. das Letras, 2001. 

DOLLINGER, S. J.; LEONG, F. T. L.; ULICNI, S. K.. On Traits and Values: With Special 

Reference to Openness to Experience. Journal of Research in Personality, v. 30, n. 1, p. 23-

41, 1996. 

DRUMWRIGHT, M. E.. Socially responsible organizational buying: environmental concern 

as a noneconomic buying criterion. Journal of Marketing, v.58, p.1-19, 1994. 

DUNLAP, R.E.; VAN LIERE, K.D.. Commitment to the dominant social paradigm and 

concern for environmental quality. Social Science Quarterly, v. 65, p. 1013-28, 1986. 

ENGEL, J. F., BLACKWELL, R. D., MINIARD, P. W.. Comportamento do consumidor. 

8ª Edição. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos, 2000. 

ESCALAS, J.; BETTMAN, J.. You Are What They Eat: The Influence of Reference Groups 

on Consumer Connections to Brands. Journal of Consumer Psychology, v. 13, n. 3, pp. 339-

348, 2003. 



91 

FEITAL, J. C. de C. ; SPERS, E. E. ; NETTO, A. F. de N. ; SPERS, V. R. E. ; PONCHIO, M. 

C.. O Consumo Consciente da Água: um Estudo do Comportamento do Usuário Doméstico. 

In: Encontro de Marketing da ANPAD, 3, 2008, Curitiba. Anais... Rio de Janeiro: ANPAD, 

2008. 

FELSON, M.; SPAETH, J.. Community Structure and Collaborative Consumption. 

American Comportamental Scientist, v. 21 (March–April), p. 614–24, 1978. 

FISHBEIN, M.A.; AJZEN, I.. Belief, attitude, intention and behavior: an introduction to 

theory and research. Reading, MA, Addison Wesley, 1975. 

FRAJ, E.; MARTINEZ, E.. Environmental values and lifestyles as determining factors of 

ecological consumer behaviour: an empirical analysis. Journal of Consumer Marketing, 

23/3, p. 133–144, 2006. 

GASTALDELLO, A. T.; HÜTTEN, F.; DE CARLI, L.; NIQUE, W. M.. A influência de 

valores pessoais de executivos brasileiros e argentinos em negociações comerciais. Anais do 

“Colloque de l'Institut Franco-Brésilien d'Administration des Entrepises”, Grenoble 

(França), 2005. 

GOLDSTEIN, N. J.; CIALDINI, R. B.; GRISKEVICIUS, V.. A room with a viewpoint: 

Using social norms to motivate environmental conservation in hotels. Journal of Consumer 

Research. v. 35, p. 472-482 (2008).  

GOMES, D.V. (2006) Educação para o consumo ético e sustentável. Disponível em: 

http://www.remea.furg.br/edicoes/vol16/art02v16.pdf  (Acesso em : 20/05/2010). 

GONÇALVES, Manuela Albornoz. Quando o dinheiro compra mais felicidade? : o papel 

da self-regulation na felicidade de consumidores com experiências e bens materiais. 

UFRGS, 2009. Dissertação (Mestrado em Administração) – Programa de Pós-Graduação em 

Administração, Escola de Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 

Alegre, 2009. 

GONZALEZ C. ; MENUET L. ; URBAIN C.. Consommation socialement responsable et 

représentations sociales de la consommation : Une recherche sur les représentations et les 

pratiques des étudiants. In : International Congress Marketing Trends, Venice, 2008.  

http://www.remea.furg.br/edicoes/vol16/art02v16.pdf


92 

GOUVEIA; SINGELIS; GUERRA; DOS SANTOS; VASCONCELOS. Auto-imagem e 

sentimento de constrangimento. Psyco, v. 36, n. 3, pp. 231-241, set./dez. 2005. 

GRISKEVICIUS, V.; TYBUR, J.; VAN DEN BERGH, B.. Going green to be seen: Status, 

reputation, and conspicuous conservation. Journal of Personality and Social Psychology, 

98(3), 392-404, 2010.  

GUTMAN, J. A Means-End Chain Model Based on Consumer Categorization Processes. 

Journal of Marketing, v. 46, n 2, p. 60-72, 1982. 

HAIR, J.; ANDERSON, R.; TATHAM, R.; BLACK, W.. Multivariate data analysis. New 

Jersey: Prentice Hall, 1998. 

HANSEN, U.; SCHRADER, U.. A modern model of consumption for a sustainable society. 

Journal of Consumer Policy, v.20, p.443-468, 1997. 

HARB, C.; SMITH, P. B.. Self-construals across cultures: Beyond independence-

interdependence. Journal of Cross-Cultural Psychology, 39(2), 178-197, 2008. 

HENRIQUE J. L.. Dos valores pessoais às fases da lealdade. UFRGS, 2009. Tese 

(Doutorado em Administração) – Programa de Pós-Graduação em Administração, Escola de 

Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. 

HEPPARD, B.H.; HARTWICK J.; WARSHAW. P.R.. The theory of reasoned action: A 

meta-analysis of past research with recommendations for modifications and future research. 

Journal of Consumer Research, v.. 15, p. 325-343, 1988. 

HIGGINS, Tory E.. Beyond Pleasure and Pain. American Psychologist, vol. 52, n. 12, p. 

1280-1300, 1997. 

HOFSTEDE, G. (1980). Culture‟s consequences: International differences in work-

related values. Beverly Hills, CA: Sage. 

HOFSTEDE, G. Culture‟s Consequences. 2ª Ed., Thousand Oaks (CA): Sage Publications, 

2001, 595 p. 

HOFSTEDE, G.; MCCRAE, R.. Personality and Culture Revisited: Linking Traits and 

Dimensions of Culture. Cross-Cultural Research, V. 38 No. 1, p. 52-88, 2004. 



93 

HOLBROOK, Morris; HIRSCHMAN, Elizabeth C. The Experiential Aspects of 

Consumption: Consumer Fantasies, Feelings and Fun. Journal of Consumer Research, v. 9, 

p. 132-140, 1982. 

HOMER, P.; KAHLE, L. R.. A Structural Equation Test of the Value-Attitude-behavior 

hierarchy. Journal of Personality and Social Psychology, v. 54, n. 4, 1988. 

INGLEHART, R.. Modernization and postmodernization: Cultural, economic, and 

political change in 43 societies. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997. 

INGOLD, Tim, The Appropriation of Nature: Essays on Human Ecology and Social 

Relations, Manchester: Manchester University Press, 1986. 

KAHLE, L. R.; KENNEDY, P.. Using LOV to understand consumers. The Journal of 

Services Marketing, v. 2, n. 4, 1988.  

KAHLE, L. R.; BEATTY, S. E.; HOMER, P.. Alternative measurement approaches to 

consumer values: the List of Values (LOV) and Values and Life Style (VALS). Journal of 

Consumer Research, n. 13, p. 405-409, 1986. 

KAHLE, L. R.. Social values and consumer behaviour: research from the List of Values. The 

Psychology of Values: The Ontario Symposium, V. 8, Lawrence Erlbaum Associates 

Publishers, Hillsdale, NJ, p. 135-50, 1996. 

KAHLE, L. R.. Social values and social change: adaptation to life in America. New York: 

Praeger, 1983. 

KAMAKURA, W. A.; MAZZON, J. A.. Value segmentation: a model for the measurement of 

values and value systems. Journal of Consumer Research, Gainesville, v.18, i. 2, p. 208- 

218, 1991. 

KAMAKURA, W.A.; NOVAK, T. P.. Value-System Segmentation: Exploring the Meaning 

of LOV. Journal of Consumer Research, 19 (June), p. 119-132, 1992.  

KERLINGER, Fred N. Metodologia da pesquisa em ciências sociais. São Paulo: EPU, 1979.  



94 

KLEINE, Robert E., Susan S. KLEINE, and Jerome B. KERNAN. Mundane Consumption 

and the Self: A Social-Identity Perspective. Journal of Consumer Psychology, 2 (3), 209–

35, 1993. 

KLINE, Rex B. Principles and practice of structural equation modeling. New York: The 

Guilford Press, 1998.  

KIRMANI, A.. The self and the brand. Journal of Consumer Psychology, 19(3), 271−275, 

2009. 

KLUCKHOHN C.. Values and value-orientations in the theory of action : an exploration 

in definition and classification. In. T. Parsons, E. Shils (eds.), Toward a general theory of 

action, Cambridge (Mas), Harvard University Press, pp. 388-433, 1951.  

KUHN, M. H.; MCPARTLAND, T. S.. An empirical investigation of self-attitudes. American 

Sociological Review, 19, 68-76, 1954. 

KUMAR, Anand; OLIVER, Richard L. Cognitive appraisals, consumer emotions, and 

consumer response. In: Advances in Consumer Research, 1997. Proceedings. Provo, UT: 

Association for Consumer Research, v.24, p.17-18, 1997. 

LENARTOWICZ, T.; Johnson, J..  Managerial Values in Latin America: A Twelve-Nation 

Comparative Study. Management International Review, v. 42 (3), p. 279-307, 2002.  

LENARTOWICZ, T.; Johnson, J. P.; White, C. T.. The neglect of intracountry cultural 

variation in international management research. Journal of Business Research, v. 56, n. 12, 

p. 999-1008, 2003. 

LENGLER, J. F. B.. A Relação entre Nacionalidade, Valores Pessoais e o 

Comportamento do Consumidor em Shoppings Centers regionais de Eugene (Estados 

Unidos), Montevidéu (Uruguai) e Porto Alegre (Brasil). UFRGS, 2002. Dissertação 

(Mestrado em Administração) – Programa de Pós-Graduação em Administração, Escola de 

Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2002. 

LEHMANN, Daniel; GUPTA, Sunil; STECKEL, Joel H. Marketing Research.  Reading: 

Addison-Wesley, 1998.  



95 

LEWIN, K.. Constructs in field theory. In D. Cartwright (Ed.), Field theory in social 

science: Selected theoretical papers by Kurt Lewin (pp. 30–42). London: Tavistock, 1952. 

LOPES, F. M.. Pesquisa sobre os critérios de escolha do consumidor de alimentos e suas 

reflexões sobre o ato de consumir. UFRGS, 2003. 

LYNN, R.. Personality and national character. Oxford: Pergamon Press, 1971. 

MALHOTRA, N.. Pesquisa de Marketing: uma orientação aplicada. 3.de. Porto Alegre: 

Bookman, 2001. 

MAIO, G. R.; PAKIZEH, A.; CHEUNG, W.; REES, K. J..  Changing, priming, and acting on 

values: Effects via motivational relations in a circular model.  Journal of Personality and 

Social Psychology, v. 97, p. 699-715, 2009.  

MANO, Haim; OLIVER, Richard L. Assessing the dimensionality and structure of the 

consumption experience: evaluation, feeling and satisfaction. Journal of Consumer 

Research, v. 20, p. 451-466, 1993. 

MARKUS, H.; KITAYAMA, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, 

emotion, and motivation. Psychological Review, 98, 224–253, 1991. 

MCCARTY, J. A.; SHRUM, L. J.. The recycling of solid wastes: personal values, value 

orientations, and attitudes about recycling as antecedents of recycling behavior. Journal of 

Business Research, 30(1), p. 53– 62, 2006. 

MEIRA, P. R., OLIVEIRA, R. L. T. de. Ética em marketing e o novo consumidor 

brasileiro: teoria e prática para o administrador responsável. Porto Alegre: Ed. UniRitter. 

MENON, A.; & MENON, A.. Enviropreneurial marketing strategy: the emergence of 

corporate environmentalism as marketing strategy. Journal of Marketing, v. 61, p. 51-67, 

1997. 

MITCHELL, A.. The Nine American Life Styles. Warner, New York, NY, 1998. 

MORGAN, I; HAYES K. Effect of short study abroad course on student openness to 

diversity. Journal Food Science Education, 1(5):35–9, 2006. 



96 

MOOIJ, M. de. Global marketing and advertising: understanding cultural paradoxes. 

Thousand Oaks: Sage Publications, 1998. 

MURPHY, P.E.; KANGUN, N.; LOCANDER, W.B.. Environmentally concerned consumers 

- racial variations. Journal of Marketing, v. 54, p. 61-6, 1978. 

NIQUE, W. M.. Hábitos de Consumo de água do Consumidor de Porto Alegre. UFRGS, 

2005. 

NOVAK, T.P.; MACEVOY, B.. On comparing alternative segmentation schemes: the List of 

Values and Values and Life Styles. Journal of Consumer Research, v. 17, p. 105-109, 1990. 

OLIVER, Richard L. An investigation of the attribute basis of emotion and related affects in 

consumption: suggestions for a stage-specific satisfaction framework. In: Advances in 

Consumer Research, 1992. Proceedings. Provo, UT: Association for Consumer Research, 

v.19, p.237-244, 1992. 

OLIVER, Richard L. New directions in the study of the consumer satisfaction response: 

anticipated evaluation, internal cognitive-affective processes, and trust influences on loyalty. 

In: Advances in Consumer Research, 1998. Proceedings, Association for Consumer 

Research, v.25, p.14, 1998. 

OTTMAN, J. A.. Marketing verde. São Paulo: Ed Makron Books, 1994.  

OYSERMAN, D.. Identity-based motivation: Implications for action-readiness, procedural-

readiness, and consumer behavior. Journal of Consumer Psychology, v. 19, p. 250-260, 

2009.  

OYSERMAN; LEE. Priming „culture‟: Culture as situated cognition. (2007) Chapter 10 in 

S. Kitayama and D. Cohen (Eds.) Handbook of Cultural Psychology. New York: Guilford 

Press, 2007. 

OYSERMAN, D.; SORENSEN, N.; REBER, R.; CHEN, S. X.. Connecting and separating 

mind-sets: Culture as situated cognition. Journal of Personality and Social Psychology, v. 

97, p. 217-235, 2009. 



97 

PAAVOLA, J.. Towards Sustainable Consumption: Economics and ethical concerns for the 

environment in consumer choices. Review of Social Economy, v. 59, n. 2, p.227-248, June. 

2001. 

PASQUALI L., Alves, A. R.. Validação do Portraits Questionnaire – PQ de Schwartz para o 

Brasil. Avaliação Psicológica, 3(2), pp. 73-82, 2004. 

PAVIA, T.; MASON, M. J.. “Exploring Water Consumption Using a Continuum Perspective: 

The Case of the American West,” Academy of Marketing Science Review, v. 1 (10), 2001. 

PETERSON, Robert. On the use of college students in social science and research: insights 

from a second-order meta-analysis. Journal of Consumer Research, v.28, dec. 2001.  

PRIEWASSER, R. Ecological sustainability and personal behavior: relations demonstrated by 

the decision-making process of selecting a certain transportation mean. Environmental 

Management and Health, 10, 165–169, 1999. 

PRICE, John A., “Sharing: The Integration of Intimate Economics,” Anthropologica, v. 17 

(1), p. 3–27, 1975. 

REARDON, J.; HASTY, R.; MCGOWAN, K.. Value systems and acculturation : Differences 

in Anglo and Hispanic values. Journal of Retailing and Consumer Services, v. 4, n. 3, p. 

153-158, 1997. 

REYNOLDS, T. J.; GUTMAN, J.. Advertising is Image management. In: Reynolds, T.J.; 

OLSON, J.C. Understanding Consumer Decision Making: the means-end approach to 

marketing and advertising strategy. Lawrence Erlbaum, 2001, 472 p. 

ROHAN, M.. A Rose by Any Name? The Value Construct. Personality and Social 

Psychology Review, v. 4(3), p. 255- 277, 2000. 

ROKEACH, M.. The Nature of Human Values, Free Press, New York, NY, 1973. 

ROKEACH, M.. The role of values in public opinion research. Public Opinion Quarterly, 

32, p. 547-559, 1968. 

SAWYER, Alan G.. Demand Artifacts in Laboratory Experiments in Consumer Research. 

Journal of Consumer Research, 1 (March), 20-30, 1975. 



98 

SCHAEFER, A.; CRANE, A.. Addressing Sustainability and Consumption. Journal of 

Macromarketing, v. 25, n. 1, 2005. 

SCHULTZ, W. P.. Inclusion with nature. In SCHMUCK,P.;SCHULTZ,W.P., Psychology of 

sustainable development. Norwell: Kluwer Academic Publishers, 2002. 

SCHWARTZ, S. H.. Value orientations: Measurement, antecedents and consequences 

across nations. In R. Jowell, C. Roberts, R. Fitzgerald, & G. Eva (Eds.), Measuring attitudes 

cross-nationally: Lessons from the European Social Survey (p. 169-203). London: Sage, 2006.  

SCHWARTZ, S. H.; BILSKY, W.. Toward a universal psychological structure of human 

values. Journal of Personality and Social Psychology, v. 53, p. 550-562, 1987. 

SCHWARTZ, S. H.. Are there universal aspects in the structure and contents of human 

values?. Journal of Social Issues, v. 50 n. 4, p. 19-45, 1994. 

SCHWARTZ, S. H.. Cultural Value Orientations: Nature and Implications of National 

Differences. Moscow: State University Higher School of Economics Press, 68 p., 2008. 

SCHWARTZ, S. H.. Universals in the content and structure of values: Theory and empirical 

tests in 20 countries. In M. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology (v. 25, 

p. 1-65). New York: Academic Press, 1992. 

SCHWARTZ, S. H.; MELECH, G.; LEHMANN, A.; BURGESS, S.; HARRIS, M.; e 

OWENS, V. Extending the cross-cultural validity of the theory of basic human values with a 

different method of measurement, Journal of Cross-Cultural Psychology, v. 32, p. 519-542, 

2001. 

SCHWARTZ, S.H.. Cultural value differences: Some implications for work. Applied 

Psychology: An International Review, v. 48, p. 23-47, 1999. 

SHADISH, W., Cook, T. & Campbell, D.. Experimental. & Quasi-Experimental Designs for 

Generalized Causal. Inference. Boston: Houghton Mifflin, 2001. 

SHAVITT, S.; TORELLI, C.; WONG, J.. Identity-based motivation in a consumer context. 

Journal of Consumer Psychology, v. 19, p. 261-266, 2009. 



99 

SHETH, J.; NEWMAN, B.; GROSS, B.. Why we buy what we buy: a theory of consumption 

values, Journal of Business Research, n. 22, March, p. 159-70, 1991. 

SIMONSON, Itamar; CARMON, Ziv; DHAR, Ravi; DROLET, Aimee; NOWLIS, Stephen. 

Consumer research: In search for an identity. Annual Review of Psychology, v.52, 2001. 

SINGELIS, T.M.. The measurement of independent and interdependent self-construals. 

Personality and Social Psychology Bulletin, 20, 580–591, 1994. 

SMITH,P.B.; TROMPENAARS,F.;DUGAN,S..The Rotter Locus of Control Scale in 43 

countries: A test of cultural relativity. International Journal of Psychology, v. 30, p. 377-

400, 1995. 

SOONTIENS, W.. Chinese ethnicity and values: a country cluster comparison. Cross 

Cultural Management: An International Journal. v. 14, n. 4, p. 321-355, 2007. 

STRAUGHAN, R. D.; ROBERTS, J. A.. Environmental segmentation alternatives: a look at 

green consumer behavior in the new millennium. Journal of Consumer Marketing, v. 16, 

p.558-575, 1999. 

TRAFIMOW, D., TRIANDIS, H.C., & GOTO, S.G.. Some tests of the distinction between 

the private self and the collective self. Journal of Personality and Social Psychology, 60, 

649–655, 1991. 

TORELLI, Carlos J.; KAIKATI, Andrew M.. Values as Predictors of Judgments and 

Behaviors: The Role of Abstract and Concrete Mindsets. Journal of Personality and Social 

Psychology, v. 96, p. 231-47, 2009.  

TROMPENAARS, F.. Riding the waves of culture: Understanding cultural diversity in 

business. London: The Economist Books, 1993. 

TROPE, Y.; LIBERMAN, N.. Temporal construal and time-dependent changes in preference. 

Journal of Personality and Social Psychology, 79, 876-889, 2000. 

VAN BIRGELEN, M.; SEMEIJIN, J.; KEICHER, M.. Packaging and proenvironmental 

consumption behavior. Environment and Behavior, 41, 125–146, 2009. 



100 

VELICER, W. F.; JACKSON, D. N.. Component Analysis Versus Common Factor-Analysis 

– Some Further Observations. Multivariate Behavioral Research, v. 25(1), p. 97-114, 1990. 

VINSON, D. E.; SCOTT, J. E.; LAMONT, L. M. The role of personal values in Marketing 

and consumer behavior. Journal of Marketing. p. 44-50, 1977. 

WATSON, David; CLARK, Ana Lee; TELLEGEN, Auke. Development and validation of 

brief measures of positive and negative affect: the PANAS scales. Journal of Personality 

and Social Psychology, v.54, p.1063-1070, 1988. 

WEBSTER Jr., F. E.. Determining the characteristics of the socially conscious consumer. 

Journal of Consumer Research, v. 2, 1975. 

WELLS, G. L.; WINDSCHITL, P. D.. Stimulus sampling and social psychological 

experimentation. Personality and Social Psychology Bulletin, 25, 1115–1125, 1999. 

WHARTON, Z.; HARMATZ, H. R.. Responses to the economy among two value orientation 

segments. Journal of Economic Psychology, v. 16, n. 2, p. 205-222, 1995. 

WILLIAMS, Tonya P.; LEE, Angela Y., Benjamin My Friend or My Money: Wealth and 

Subjective Well-Being in special session summary Understanding Consumer Enjoyment and 

Happiness, Advances in Consumer Research, v. 33, 2006. 

ZABEL, H.. A model of Human behavior for sustainability. International Journal of Social 

Economics, v. 32, n. 5, 2005. 



101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 – Instrumento de Coleta de Dados 

 



102 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO (PPGA) 
MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
   

Pesquisa sobre Personalidade e Comportamento 

 
Data: _____________  Disciplina: _______________________________ Cód: _________________ 

 

BOM DIA/BOA NOITE!!! 

Você está participando de uma pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Administração da 

UFRGS, sobre Personalidade e Comportamento.  

Por favor, leia atentamente a todas as questões e responda de acordo com a sua opinião. Não 

existem respostas certas ou erradas. TODAS as etapas da pesquisa são igualmente importantes, por 

isso, complete todas as etapas. 

Muito obrigado pela sua participação neste estudo. 

INSTRUÇÕES: 
Muitas perguntas deste estudo são feitas com escalas de 7 pontos. Você deve marcar o número que 
melhor descreve a sua opinião. Por exemplo, se você fosse perguntado para avaliar o clima em Porto 
Alegre nesta escala de 7 pontos, você deveria interpretá-los da seguinte forma: 
 
O clima em Porto Alegre é bom: 

Discordo 
Plenamente 

1 2 3 4 5 6 7 
Concordo 
Plenamente 

 
Se você concorda plenamente que o clima em Porto Alegre é bom, então você deveria marcar o número 7: 
O clima em Porto Alegre é bom: 

Discordo 
Plenamente 

1 2 3 4 5 6 7 
Concordo 
Plenamente 

 
Se você discorda que o clima em Porto Alegre é bom, então você deveria marcar o número 2: 
O clima em Porto Alegre é bom: 

Discordo 
Plenamente 

1 2 3 4 5 6 7 
Concordo 
Plenamente 

 
Se você concorda parcialmente que o clima em Porto Alegre é bom, então você deveria marcar o número 5: 
O clima em Porto Alegre é bom: 

Discordo 
Plenamente 

1 2 3 4 5 6 7 
Concordo 
Plenamente 

 
Se você não concorda nem discorda que o clima em Porto Alegre é bom, então você deveria marcar o 
número 4: O clima em Porto Alegre é bom: 

Discordo 
Plenamente 

1 2 
3 

4 5 6 7 
Concordo 
Plenamente 

 

Ao marcar as suas respostas, por favor, lembre-se do seguinte: 
* Verifique se respondeu a todos os itens. 
* Nunca marque mais de uma resposta para o mesmo item. 

* Se você deseja não responder à pergunta, marque N/A. 
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Abaixo estão descritas algumas pessoas. Indique o quanto cada uma dessas pessoas se 

parece com você. Os valores indicados variam de (1 = “não se parece nada comigo” até 7 = “se 

parece muito comigo” e N/A não se aplica). 

 

Não se 
parece nada 
comigo 

  Se parece 
muito 
comigo 

 
N/
A 

1. Pensar em novas ideias e ser criativo, fazendo as 
coisas à minha maneira. 

1 2 3 4 5 6 7 
 

N/A 

2. Ser rico, ter muito dinheiro e possuir bens valiosos. 1 2 3 4 5 6 7  N/A 

3. Defender que todas as pessoas, incluindo as que eu 
não conheço, devem ser tratadas com igualdade e 
justiça. 

1 2 3 4 5 6 7 
 

N/A 

4. Mostrar as minhas capacidades para que as pessoas 
possam admirar o que faço. 

1 2 3 4 5 6 7 
 

N/A 

5. Viver em um lugar seguro, evitando tudo o que 
possa colocar em risco a minha estabilidade. 

1 2 3 4 5 6 7 
 

N/A 

6. Fazer muitas coisas diferentes na vida e procurar 
sempre coisas novas para fazer. 

1 2 3 4 5 6 7 
 

N/A 

7. Defender que as pessoas devem fazer o que lhes 
mandam, cumprindo as regras em todos os 
momentos, mesmo quando ninguém está observando. 

1 2 3 4 5 6 7 
 

N/A 

8. Escutar as pessoas que são diferentes de mim e, 
mesmo que não concorde com elas, procurar 
compreendê-las. 

1 2 3 4 5 6 7 
 

N/A 

9. Não pedir mais do que se tem, acreditando que as 
pessoas devem viver satisfeitas com o que possuem. 

1 2 3 4 5 6 7 
 

N/A 

10. Divertir-me sempre que posso, fazendo coisas que 
me dão prazer. 

1 2 3 4 5 6 7 
 

N/A 

11. Tomar as minhas próprias decisões sobre o que 
faço, tendo liberdade para planejar e escolher as 
minhas ações. 

1 2 3 4 5 6 7 
 

N/A 

12. Ajudar e zelar pelo bem-estar das pessoas que me 
rodeiam. 

1 2 3 4 5 6 7 
 

N/A 

13. Ter sucesso e impressionar os outros. 1 2 3 4 5 6 7  N/A 

14. Defender que o país deva estar livre de ameaças 
internas e externas, protegendo a ordem social. 

1 2 3 4 5 6 7 
 

N/A 

15. Correr riscos e procurar sempre novas aventuras. 1 2 3 4 5 6 7  N/A 

16. Comportar-me sempre de maneira apropriada, 
evitando fazer coisas que os outros considerem 
errado. 

1 2 3 4 5 6 7 
 

N/A 

17. Estar no comando e dizer às outras pessoas o que 
elas devem fazer, para que cumpram. 

1 2 3 4 5 6 7 
 

N/A 

18. Ser leal aos amigos e dedicar-me às pessoas que 
me estão próximas. 

1 2 3 4 5 6 7 
 

N/A 

19. Proteger e preservar a natureza. 1 2 3 4 5 6 7  N/A 

20. Respeitar a crença religiosa e cumprir os 
mandamentos da sua doutrina. 

1 2 3 4 5 6 7 
 

N/A 

21. Apreciar os prazeres da vida e cuidar bem de mim. 1 2 3 4 5 6 7  N/A 
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Cód: _________________ 

Nesse momento, imagine que você necessita comprar os seguintes produtos:  
(a) uma luminária, (b) uma mochila e (c) pilhas. Você deve escolher entre uma das duas 
opções, A ou B. 

 
Qual dessas duas luminárias você escolheria? 

Definitivamente 
Produto A 

1 2 3 4 5 6 7 
Definitivamente 
Produto B 

 N/A 

 

 
Qual dessas duas mochilas você escolheria? 

Definitivamente 
Produto A 

1 2 3 4 5 6 7 
Definitivamente 
Produto B 

 N/A 

 

 
Qual dessas duas pilhas você escolheria? 

Definitivamente 
Produto A 

1 2 3 4 5 6 7 
Definitivamente 
Produto B 

 N/A 
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Agora, vamos avaliar suas opiniões em relação às embalagens de produtos e seus 
relacionamentos. Indique o quanto você concorda com estas afirmações. Os valores 
indicados estão em uma escala de 1 a 7, sendo (1 = Discordo Plenamente até 7 = Concordo 

Plenamente, N/A não se aplica)   

Sobre embalagens de produtos... 
Discordo  
Plenamente 

 
 

Concordo  
Plenamente 

 N/A 

1. Eu me comporto de forma ecológica no que diz respeito às 
escolhas de embalagens de produtos.  

1 2 3 4 5 6 7  N/A 

2. Eu presto atenção em quão ecologicamente corretas são as 
embalagens de produtos.  

1 2 3 4 5 6 7  N/A 

3. Eu evito comprar produtos com embalagens que têm um 
impacto negativo sobre o meio ambiente.  

1 2 3 4 5 6 7  N/A 

4. Estou preocupado com o meio ambiente.  1 2 3 4 5 6 7  N/A 

5. Estou ciente dos atuais problemas ambientais.  1 2 3 4 5 6 7  N/A 

6. Eu me considero bem informado sobre os problemas 
ambientais.  

1 2 3 4 5 6 7  N/A 

7. Na minha opinião, o desperdício de embalagens traz sérias 
conseqüências negativas para o meio ambiente. 

1 2 3 4 5 6 7  N/A 

8. Uma das principais causas de danos ambientais são as 
embalagens não-ecológicas. 

1 2 3 4 5 6 7  N/A 

9. Eu acredito que o desperdício de embalagens é uma questão 
ambiental muito importante. 

1 2 3 4 5 6 7  N/A 

10. As pessoas do meu círculo de amigos valorizam muito o 
respeito pelo meio ambiente nas decisões de embalagem. 

1 2 3 4 5 6 7  N/A 

11. Minha família valoriza muito o respeito pelo meio ambiente 
nas decisões de embalagem. 

1 2 3 4 5 6 7  N/A 

12. O respeito pelo meio ambiente das alternativas de 
embalagens de produtos tem uma importância significativa na 
minha comunidade.  

1 2 3 4 5 6 7  N/A 

13. Quando eu compro produtos com embalagens 
ecologicamente corretas, sinto que fiz algo positivo para o meio 
ambiente.  

1 2 3 4 5 6 7  N/A 

14. Eu acredito que as minhas escolhas de embalagens têm uma 
influência direta sobre o meio ambiente como um todo.  

1 2 3 4 5 6 7  N/A 

15. Minhas escolhas de embalagens têm um impacto direto 
sobre o meio ambiente. 

1 2 3 4 5 6 7  N/A 

Sobre suas relações com outras pessoas... 
Discordo  
Plenamente 

  
 

Concordo  
Plenamente 

 N/A 

1. Prefiro ser direto e claro quando lido com pessoas que pouco 
conheço. 

1 2 3 4 5 6 7  N/A 

2. Ser capaz de me cuidar é um interesse principal em minha 
vida. 

1 2 3 4 5 6 7  N/A 

3. Comporto-me da mesma maneira esteja com quem esteja. 1 2 3 4 5 6 7  N/A 

4. Freqüentemente tenho a sensação de que minha relação com 
as outras pessoas é mais importante que minhas próprias 
realizações.  

1 2 3 4 5 6 7  N/A 

5. Sacrificarei meu próprio interesse em benefício do grupo em 
que estou.  

1 2 3 4 5 6 7  N/A 

6. Permanecerei em um grupo se necessita de mim, ainda que 
não esteja feliz com ele.  

1 2 3 4 5 6 7  N/A 
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Agora, escreva 5 frases que melhor descrevem você: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 
Por fim, gostaria de saber um pouco mais sobre você: 
1. Gênero:  1. (    ) Feminino      2. (    ) Masculino 
2. Idade: _________ anos 
 
3.Sua cidade e país:  

(    ) Brasil. De qual cidade? _____________________ Estado:____________________________ 

(    ) Estudante Internacional. De qual país? _________________________________  
 
4. Escolaridade:  

(    ) 2º Grau (Ens. Médio) Completo 

(    ) 3º Grau (Ens. Superior) Incompleto / Em andamento  

(    ) 3º Grau (Ens. Superior) Completo 

(    ) Pós-graduação Completa ou Incompleta  
Qual é o seu curso? ____________________________ Ênfase: _________________________ 
Qual é o seu semestre? _________________________ 
 
Para você, o quanto é fácil encontrar características para se comparar com família e amigos?  
(de 1=extremamente difícil até 7=extremamente fácil) 

Extremamente  
Difícil 

1 2 3 4 5 6 7 
Extremamente 
Fácil 

 N/A 

 
Como você se imagina em relação à família e amigos? (semelhante ou diferente) 
(de 1=Muito semelhante até 7=Muito diferente) 

Muito 
Semelhante 

1 2 3 4 5 6 7 
Muito  
Diferente 

 N/A 

 
Com que freqüência você utiliza papel reciclado ao imprimir?  
(de 1=Nunca até 7=Sempre) 

Nunca 1 2 3 4 5 6 7 Sempre  N/A 

 
Na sua opinião, quais são os objetivos desta pesquisa? 
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ANEXO 2 – Manipulações Experimentos 
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Semelhanças e Diferenças entre família e amigos  

(Oyserman and Lee (2007)) 

 

Identidade Social 

 

Pelos próximos 2 minutos, você não precisa escrever nada.   

 

 

 

Pense, durante 2 minutos, no que você 

TEM EM COMUM COM A SUA FAMÍLIA E AMIGOS.  

 

O que eles esperam que você faça?  

 

 

Identidade Pessoal 

 

 

 

Pense, durante 2 minutos, no que você 

É DIFERENTE DA SUA FAMÍLIA E AMIGOS. 

 

O que faz de você diferente?*  

 

 

 

*Adaptado, original “o que você espera fazer?” 
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ANEXO 3 – Resultados ANOVA 2x2 nos produtos verdes 
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Resultados da ANOVA 2x2  

 
 

Tabela 23 – ANOVA 2x2 valores * identidade 

Variável 

Soma de 

quadrados tipo 

III gl Mean Square F Sig. 

Corrected Model 46,955
a
 3 15,652 9,951 ,000 

Intercept 2979,156 1 2979,156 1894,167 ,000 

Identidades 6,935 1 6,935 4,410 ,037 

Valores 23,562 1 23,562 14,981 ,000 

Identidades * Valores 16,295 1 16,295 10,361 ,002 

Error 234,348 149 1,573   

Total 3269,311 153    

Corrected Total 281,303 152    

a. R Quadrado = ,167 (R Quadrado Ajustado = ,150) 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

 
Figura 23 – A interação valores * identidade e o consumo responsável 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Figura 24 – Efeito principal da identidade no consumo responsável 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 
Figura 25 – Efeito principal dos valores no consumo responsável 

Fonte: dados da pesquisa. 


