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RESUMO

o presente estudo teve par objetivo avaHar qual a influencia da variavel

autoconceito para 0 consumo de Moda, entre as mulheres Curitibanas de 20 a 35

anos, das classes 'A' e fB' Para isto foram feitas 120 pesquisas quantitativas, as

quais fcram aplicadas na Rua XV, no centro de Curitiba.

Esta pesquisa mostrou que este publico passui urn born autoconceito, sob a

6tica da psicologia, mas observa-s8 que 80 segmentar 0 publico atrav8S do

autoconceito, poucas caracteristicas S8 sobressaem. Os grupos, farmadas pel a

segmenta9ao do autoconceito, buscam no consumo de Moda atitudes parecidas,

porem algumas bern distintas. Apresentam muitDS pontcs em comum, que as tarnam

iguais, parem alguns pontes, em relagao aos dados pessoais, habitos de consumo e

processo de compra que os distinguem entre si.

Por fim observa-se que 0 autoconceito pode refletir suas caracteristicas

tanto como pessoas quanto em rela4Yao ao consumo de Moda, porem mais estudos

devem ser feitos nesta area a fim de minimizar possiveis duvidas e assim chegar a

um consenso da influencia do autoconceito sobre 0 consumo feminino de Moda.
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INTRODU<;AO

A moda S8 estende a campos como 0 da

moda e seu espelho do tempo.

o estudo da moda para 0 marketing e relevanle

este comportamento e atraves do estudo" do
i

depositados sentimentos que vai muito' alem ae uma sini8!es

(MIRANDA, 1998).

No Brasil a Moda S8 desen~ciiveu muito especial mente nos ultimos anos,

r •
pOis com investimentos feitos nesta area, a industria fe-xtil conseguiu agregar a seus

1
produtos urn conceito de moda nunca antes Vist~, U[ ... ] 0 Brasil) entrou na Moda"

• 1

(CASTILHO; GALVAO, 2002, p. is), e e 'atraves do' consumo de~ta Moda que a

industria consegue creseer e assim amadurecer.
?' 'j

As mulheres adotam urn papal relevante neste estudo, pois eras sao mais

5uscetiveis aos apelos da Moda e, portanto s§o capaies de vestir-se del a para criar,

t
ocultar ou transparecer urn eu verdadeiro~ ~Suas fantasias, seus desejos, suas,
necessidades podem ser comunicados atraves de sua roupa, basta eslarem

. . . . \
vestldas. E e 0 consumo de Moda qu~~ proporclona a elas uma tomada cr,.
consciemcia do seu eu, permitindo impr;imir Jm sua aparencia u~ resgate do eu rea}:. ""\

.-... r-";;, ~
ou uma busca pelo eu imaginario.
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o estudo da Moda vern a S8 juslificar, pais ela reflete perfeitamente a

influencia social sabre 0 comportamento humano, ah~m de servir para 0 estudo dos

motivDs que levam ao consume como expressao do autoconceito (MIRANDA, 1998)
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

A moda vive em constante transformac;:ao, tudo 0 que S8 usa hoje, num

futuro proximo sera considerado ufora de moda" 0 que nao significa que num futuro

tardio essa mesma moda nao S8 tome divertida, curiosa e ate mesma encantadora,

romantica e tinda (ECO et a/., 1989).

As transformac;6es sofridas no mundo da moda sao consequencias de

caracteristicas associ ad as a ela. A moda e volatil, de extrema efemeridade e

desenvolvida para nao durar. Essas caracterlsticas favorecem a industria e 0

camercia que funcianam em tarna das atividades ligadas a mod a (CASTILHO;

GALVAO,2002).

o vestuario tern grande import~lncia na sociedade e na economia. Dentre os

produtos de consumo 0 vestuario ocupa urn espac;o especifico no mercado

(CASTILHO; GALVAO, 2002). Haje em dia a mercada brasileiro e farmada par mais

de 30 mil empresas envolvidas no processo de produC;80, sendo que estas exportam

para mais de 50 paises (ABIT, 2003).

A moda brasileira vern movimentando 0 mercado nacional e internacional.

Nos ultimos 8 anos os investimentos na area textil superaram os US$ 7 bilh6es 0

que provacau um alavanque na industria da mada brasileira (ABIT, 2003) Os

investimentas previstas para a period a de 2003 a 2009, chegam a US$ 12 bilh6es, e

as perspectivas de exparta9aa superam as US$ 4 bilh6es (Vogue, 2003).

A industria textil brasileira S8 desenvolveu muito devido aos grandes

investimentos, 0 que esta possibilitando 0 crescimento da moda brasileira, a

exporta980 e a fixaC;:8o das marcas nacionais no mercado internacional. Tanto os

avanc;:os da tecnologia quanto as investimentos previstos para as pr6ximos anos
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estao proporcionando 0 aquecimento do mercado e 0 amadurecimento da mod a

brasileira. Isto trara urna maior agrega9ao de valor aos produtas desenvolvidos e

fabricados aqui no Brasil (Vogue, 2003).

Tais avangos est§o coJaborando para a criayao de urna cultur8 de moda que

ate entao nao existia no Brasil. Hoje 0 pais esta ganhando reconhecimento no

mercado internacional, alam de estar sendo considerado ponto de referenda em

design e criador de tendencias (Vogue, 2003).

Todo este crescimento e investimentos nao sao validos S8 a rDupa nao for

consumida. A roupa e vestida par raz6es iguais as que nos levarn a falar, sao formas

que as pessoas procuram para tamar a vida e 0 trabalho mais faceis e confortaveis

(LURIE, 1997).

Ao escolher suas roupas, seja na loja au em casa, as mulheres estao

tentando S8 definir ou S8 descrever, algumas considerac;oes como conforto e pre<;o

interferem na escolha, porem elas estao sempre dispostas a se comunicar (LURIE,

1997)

A comunica<;ao por meio da roupa e uma ferramenta que muitas mulheres

utilizam como forma de se expressar. E atraves desta ferramenta que elas

conseguem revelar seus sentimentos em rela<;ao a elas mesmas ou seus desejos,

fantasias e valores (FISCHER, 2001). "As roupas nunca sao frivolidade: significam

sempre alguma coisa, [...]" (LAVER apud FISCHER, 2001, p.13)

"Mas 0 corpo tambem serve as proje,oes do eu" (CASTILHO; GALVAO,

2002, p.75). ° autoconceito e a imagem que 0 individuo tem de si pr6prio. Para

Miranda (1998, p.26) as "pessoas expressam 0 seu Eu no consumo e veem as

posses, par conseguinte, como parte da extensao do seu Eu" Porem, sera que

existe liga,ao entre 0 autoconceilo e 0 consumo de Moda
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mulheres? Segundo a autora 0 autoconc8ito deve ser levado em questeo, ao

segmentar 0 mercado de Moda feminina (Miranda, 1998), entao qual a real influencia

do autoconceito sabre a Moda?

A analise do autoconceito estabelece uma identidade entre 0 objeto e 0

individuo (SOLOMON, 2002), permit indo assim tra,ar uma rela,ao entre 0 produto

Moda vestuario e a projey8o que cada mulher faz de si propria. Para desvendar esta

relagao buscau-se responder 0 seguinte problema de pesquisa: Qual a relaC;8o entre

o autoconceito e 0 consumo de Moda vestuario entre as mulheres Curitibanas, de 20

a 35 anos, das classes 'A' e 'B', segundo Criteria Brasil?

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA

1.2.1 Objetivo Geral

Identificar a existencia de relageo entre 0 Autoconceito e as caracteristicas

de consumo de vestuario e atitudes em relagao a Moda vestuario para as mulheres

de 20 a 35 anos, das classes 'A' e 'B', Segundo Criteria Brasil.

1.2.2 Objetivo Especffico

Identificar a perfil sociademagrafico das cansumidoras entrevistadas.

(idade, ocupayao, estado civil, grau de escolaridade, classe economica, renda

mensal).
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Identificar atitudes das entrevistadas em relac;ao ao consumo de

vestuario,

Identificar alguns habitos de consumo de vestuario, como preferencia

par cor, estilo que costuma vestir, tempo que costuma levar para se vestir.

Identificar a grau de satisfac;ao em relac;ao ao consumo de Moda

vestuario.

Identificar habitos de compra de vestuario relacionado a lojas onde

mais compra, media de gastos mensais e criterios considerados no momento da

compra.

Identificar a autoconceito das mulheres, bem como a relac;ao existente

entre ele e suas atitudes e habitos de consumo de vestuario.

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO

o presente trabalho apresenta 0 titulo 'Moda, Atitude e Autoconceito', 0 qual

S8 presta a vincular a proposta desta pesquisa com as variaveis analisadas dentro

do consumo de Moda.

Para que se pudesse, dentro de um referencial teorico, estudar 0

comportamento do consumidor, bern como 0 tema Moda, utilizou-se um roteiro que

viabilizasse e esclarecesse de forma a facilitar aqueles que venham a ler este

projeto. Para isto fcram abordadas as definic;6es de marketing, que apontaram para

importfmcia do consumidor, com isto passou-se a explicar 0 comportamento do

consumidor bern como a processo de compra e as variaveis que influenciam 0

comportamento do consumidor, logo ap6s foram introduzidos conceitos de produto e
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cicio de vida do produto moda. Para entender 0 que e, e como surgiu a moda,

reservou-se urn t6pico a parte, 0 qual come90u a explicar 0 surgimento da moda e

sua hist6ria e evolu980 80 longo dos tempos, logo apas foram introduzidos conceitos

de Moda que apontaram para a comuniC8<;8o entre Qutras areas de estudo, em

seguida foi abordado a importancia da cor para a moda e suas signific8c;oes.
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2 FUNDAMENTAC;:AO TEORICA

a defini~iio da AMA - American Marketing Association, que

de planejar e executar a concepc;ao, estabelecimento

distribuic;ao de ideias, bens e servic;os a fim de criar

individuais e organizacionais", bern como vise a

necessidades dos consumidores" (LAS CASAS,

o marketing passou a ter notoriedade

meados dos anos 50. Nesta "poca as empr

garantir suas vendas era preciso urn

perceberam que seus esfon;os deveriam

CASAS, 2001). Com a valoriza~iio dos individuos

de marketing foram definidos e a devida

proporcionam 0 sucesso empresarial (KOTLER, 1

o Marketing" responsavel pelo estudo

delas " a informa~iio de marketing que e resnons;;"",L

2.1 MARKETING

Para Kotler (1998, p. 26) marketing "" um processo

qual as individuos e grupos obtem 0 que necessitam e

oferta e troca de produtos de valor com outros".

Assim como 0 marketing, a administrac;ao de
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2.2 COMPREENDENDO 0 CONSUMIDOR

Ao atender necessidades basicas como comer au vestir-se 0 individua,

necessariamente esta se afirmando como consumidor (KARSAKLtAN, 2000),

alguem identificado pelo ata de comprar, consumir e descartar bens e servigos,

caracterizando um processo de compra (MOWEN, 2003; ENGEL et aI., 2000).

o comportamento do consumidor e definido, par urn processo continuo

(SOLOMON, 2002), de "[ ...] pensamentos, sentimentos e a~6es dos consumidores

[...]" (CHURCHILL; PETER, 2000, p. 146), que os levam a desenvolver "atividades

diretamente envolvidas em abter, consumir e dispor de produtos e servigos, incluindo

processos decis6rios que antecedem e sucedem estas a~6es" (ENGEL et aI., 2000,

p.4).

Para Schiffman e Kanuk (2000) 0 comportamento do consumidor "[ ...] e 0

estudo de como as individuos tomam decisoes de gastar seus recursos disponiveis

em itens relacionados ao consumo" (SCHIFFMAN; KANUK, 2000, p. 5), portanto e"o

estudo de 0 que compram, par que compram, quando compram, ende compram,

com que frequencia compram e com que freqCrencia usam 0 que compram"

(SCHIFFMAN; KANUK, 2000, p. 5) .

Sendo assim 0 comportamento do consumidor tern par abjetivos 0 estudo do

significado que cada produto tern na vida do consumidor, al9m de entender as

raz6es pe\as quais as pessoas compram, quando e como elas efetuam a compra e a

frequencia de compra e consumo dos produtos (SCHIFFMAN; KANUK, 2000).

Para os pesquisadores, 0 estudo do comportamento do consumidor po de ser

abordado sob varias perspectivas, sendo que estas, independente de seu enfoque,
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determinado

Para Mowen (2003) tres sao as perspectivas que interferem diretamente no

estudo do comportamento de consumo dos indiv;duos. A perspectiva de lamada de

decisaa relata que a compra acontece atrav8s de um processa racional, onde as

cansumidores passam par uma serie de etapas; a perspectiva experimental refere-

se a compra camo uma busca par sensa goes diferentes; e a perspectiva da

influencia, afirma que a compra acontece atraves de influencias geradas por foryas

ambientais; (MOWEN, 2003).

Ja para Engel et al. (2000) a perspectiva mais atuante, na pesquisa de

marketing e a positivismo logico, que tern por objetivas "[... J entender e preyer a

compartamenta da consumidar e descabrir as relagoes de causa e efeito que

reagem a persuasao e/ou educa<;ao" (ENGEL et aI., 2000, p. 4). 0 autor afirma que

o estudo do comportamento do consumidor sob esta perspectiva e relevante para

aqueles que tenham a intengao de influenciar ou mudar as atitudes em relac;aa a

compra dos consumidares.

A perspectiva p6s-moderna (ENGEL et a/., 2000), tambem chamada de

interpretativismo (SCHIFFMAN; KANUK, 2000), traz um enfoque diferente do

positivismo logico, pais estuda 0 comportamenta do consumidor visando apenas sua

campreensao, diferente daquele que, al9m de compreender tern a inten~o de gerar

infiuencias no comportamento (ENGEL et aI., 2000). 0 enfoque da perspectiva p6s-

moderna esta na posse e no consumo dos produtos, pais atraves desta analise e

possivel compreender 0 impacto que estes provocam na vida dos individuos. Dentre

os falares que permeiam este impacto esta 0 proprio consumo e a motiv8c;ao e 0
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autoconceito (ENGEL et aI., 2000), fatores relevantes dentre as variaveis que

moldam a tomada de decisao (ENGEL et a/., 2000).

Esta perspectiva tambem e citada anteriormente por Mowen (2003), porem 0

autor a classifica como perspectiva experimental, pois a abordagem p6s-maderna

baseia-s8 na experiencia de consumo e, portanto alguns autores como 81e, a

classificam desta forma (SCHIFFMAN; KANUK, 2000).

Esta ultima perspectiva e importante dentro deste estucto, pois S8 baseia no

consumo, 0 qual traz a tona as sens8goes vivenciadas pelas pessoas em seu

cotidiano (ENGEL et al., 2000). Para a Moda vestuario, compreender a importancia

da posse e a escolha pelo consumo da vestimenta, e necessaria, pois estes indicam

as desejos, as fantasias e valores que as mulheres remetem em suas escolhas

(FISCHER, 2001).

Segundo Faurschou (apud BARNARD, 2003, p. 226-227) "a sociedade pos-

maderna e uma sDciedade de consumo" que e "dirigida para criar urn ctesejo

perpetuo de necessidade, de novidade, de diferen98 sem fim", caracteristicas estas

que fazem da moda um fen6meno totalmente pas-maderno.

A perspectiva pas-modern a se apaia em diversas metadologias de pesquisa,

uma delas e a semiatica, que vem a estudar a consumo de produtas atraves de seus

simbolos e significados (SCHIFFMAN; KANUK, 2000). "0 comportamento de

consumo do individuo, no decorrer de sua vida, pode ser dirigida par meio do

envolvimento do seu autoconceita pelo consumo de produtos como simbalos"

(MIRANDA, 1998, p. 26). Os simbolos de cada produto podem indicar que grupo de

referencia a consumidar esta inserido ou seu papel social au ainda a seu

autoconceito (MIRANDA, 1998, p. 27), portanto 0 consumo do significado de um

produto acaba por expressar 0 proprio "eu".
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2.2.1 Processo de Decisao de Compra

o ato de compra pode levar os consumidores a processos muitas vezes

automaticos, de reconhecimento do problema e a solwyao do mesma, ou a

processos compJicados, cansativDS, que requerem uma atenc;ao maior devido a
importflncia do produto em questao (SOLOMON, 2002).

o processo de decisao de compra e composto par cinco passDs que VaG do

reconhecimento do problema, busca de informac;ao, avaliac;ao das alternativas, ate a

escolha ou compra do produto e avalia~ao pos-compra (ETZEL et al., 2001;

CHURCHILL; PETER, 2000). Engel et al. (2000) traz 0 consumo, como 0 5' passo

deste processo seguido da avaliaC;8o pos-compra e do despojamento. 0 estudo do

consumo para Solomon (2002) tern relevancia perante a satisfaC;flo do cliente.

o estudo do processo de decisao de compra faz-s8 necessario tendo em

vista a importancia que a indivlduo da a moda. Os consumideres sao metivados a

comprar e consumir produtos ou servigos par uma necessidade de se

sentirem/eslarem na moda (SOLOMON, 2002).

o processo de decisao de compra inicia~secom 0 reconhecimente do

problema, um processo natural ende os consumideres percebem a necessidade da

compra por urn produto ou servi90.

o reconhecimento da necessidade ocorre quando os consumideres

percebem uma alteraC;8o entre seus estados real, situaryao atual do consumidor, e

ideal, siluagao em que 0 consumidor quer eslar (ENGEL et al., 2000) conduzindo-os

assim a uma a98o. Porem para que esta 8gaO, de fato seja ativada, outros fatores

como tempo, mudanrya de circunstancia, aquisi980 de produto, consume de produto
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e difereng8s individuais, influenciam 0 despertar do reconhecimento da necessidade

(ENGEL et aI., 2000).

Logo depois de estabelecido 0 reconhecimento da necessidade, 0 individuo

parte para uma busca de informag.3o. A analise das alternativas come<;8 por uma

recupera~ao interna de inforrna~6es gravadas na memoria, e quando estas nao

suprem a necessidade do individua, entaD e recorrido a uma analise externa.

A busca interna e 0 primeiro passo a ser tornado ap6s 0 estagio de

reconhecimento do problema. Esta busca depende especificamente do

conhecimento de cada individuo (ENGEL et aI., 2000). 0 conhecimento pode ser

resultado de uma aprendizagem direta, ande as informagoes contidas na memoria

foram colhidas anteriormente, au por experiemcias de compra passadas; au uma

aprendizagem incidental, que ocorre quando 0 indivfduo tern em sua memoria

conhecimento por exposigao a estfmulos ou por resultados de experiencias de

compras de outros individuos (SOLOMON, 2002). Quando a busca interna se torna

inadequada ou insatisfatoria, os consumidores partem para uma busca externa,

atraves da busca por informag6es coletadas no meio.

A busca externa caracteriza-se par uma procura de informag6es atraves de

fontes externas, como propagandas, embalagens, vendedores, revistas, etc.

(MOWEN, 2003). Para Engel et a/. (2000) a busca externa pode ser caracterizada

como uma busca pre-compra au busca continuada. A busca pre-compra e definida

pel a vontade dos consumidores em efetuar compras melhores, ja a busca

continuada e formada para desenvolver uma base de conhecimento para compras

futuras.

Uma das principais fontes de informagao de Moda e sem duvida a televisao,

"[ ..] a rela~o moda e TV e tao real, influenciando mulheres de todas as classes
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socia is, que muitas revistas de moda 56 colocam atrizes em suas capas" (JOFFIL Y,

1999, p. 52). 0 estilista Walter Rodrigues (apud JOFFILY, 1999) afirma que quem

lanc;:aa moda aqui no Brasil sao as novelas, pois acredita que as revistas "tern pouco

poder neste campo e servem mais para urn referendal de auto-ajuda au auto-e5tima

e para receitas de bem-estar" (RODRIGUES apud JOFFIL Y, 1999, p. 55).

Na fase de avalia<yao das alternativas, 0 consumidor estuda todas as

informa<;6es ate entao coletadas, relevantes a tom ada de decisao (MOWEN, 2003).

o tempo que as consumidores gastam neste momento do processo e maior, pois

desta analise saira sua escolha de compra (SOLOMON, 2002).

As pessoas utilizam criterios diferentes para definir como sera efetuada a

avaliac;ao das alternativas. 0 julgamento de qual 0 melhor "caminho" a seguir

dependera das dimensoes atribuidas a esta tamada de decisao. Fatores como

prec;:o, marca, procedencia, qualidade, sao considerados ao definir estes criterios

(ENGEL et a/., 2000).

Para determinar qual a criteria de avaliay80 a ser seguido, 0 consumidar e

incentivado par influencias situacionais, pel a similaridade de alternativas de escolha,

pel a motiva<;ao, pelo envolvimento e pelo conhecimento (ENGEL et a/., 2000). Neste

momento as consumidores confrontam as considerayoes que desenvolveram ao

longo do processo, com as alternativas disponiveis (KARSAKLlAN, 2000)

identificando aquela que apresenta a maior utilidade.

Na fase da campra, as pessoas efetuam de fata a escolha mais atraente

para satisfazer suas necessidades (KARSAKLIAN, 2000). A compra e efetuada a

partir do momento que a consumidor encontra 0 produto certa, no local adequado

(ENGEL et ai, 2000).
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Ao escolher a alternativa que venha a suprir suas necessidades, os

consumidores, sao encaixados em categorias que definem sua intenc;ao de compra

(ENGEL et al., 2000). Em geral podem efetuar uma compra totalmente planejada,

que ocorre quando suas opc;oes de produto e marca, sao previamente definidos, sua

vontade e mantida ate que esta seja encontrada. Ou podem efetuar uma compra

parcialmente planejada, quando 0 produto e definido com antecedencia, mas a

esco[ha de marca e transferida para 0 ato da compra. Ou entao uma compra nao-

p[anejada, quando 0 produto e a marca sao esco[hidos apenas no momento da

compra.

o consumo e caracterizado pela experiencia do individuo ao experimentar

urn produto ou servic;o, esta experiencia envolve urn conjunto de conhecimentos e

sentimentos que sao provados no ato de consumo (MOWEN, 2003).

o produto e importante nao s6 pelo papel que desempenha, mas tambem

pe[o que ere representa para a vida de cada consumidor, sendo assim 0 consumo e

caracterizado pelo relacionamento entre ambos (SOLOMON, 2002). Este

re[acionarnento pode acontecer par uma li9a9aO de autoconceito; onde a produto se

torna extensao do indivlduo; par uma [iga9.30 nosta[gica, 0 produto traz [embranc;as

do passado; por interdependencia, a produto ja faz parte da rotina dos individuos; ou

por amor, 0 produto faz aflorar emo,ces e sentimentos (SOLOMON, 2002).

Alem de a consumo estabelecer urn relacionarnento entre produto e

individuo, este promove urna ac;ao, onde objetos sao usados de diferentes formas

gerando assim atividades de usa de produtos. Estas atividades sugerem 0 consumo

como experiencia, como integrac;ao, como classificac;ao e como urn jog a

(SOLOMON, 2002).
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o consumo sob a perspectiva pes-moderna traz seu estudo estruturado em

categorias, 0 consumo sagrado contra 0 profano e 0 consumo compulsivo (ENGEL

et a/., 2000). 0 consumo sagrado a "[ ... J aquilo que a considerado mais significativ~,

poderoso e extraordinario do que 0 ego" (ENGEL et aI., 2000, p. 175), e portanto sao

"[ ... J tratados com algum grau de respeito ou reverElncia" (SOLOMON, 2002, p. 381)

maiores. 0 consumo profano atinge aqueles abjetos e eventos que naa sao

especiais (SOLOMON, 2002), em outras palavras sao comuns aos olhos dos

consumidores (ENGEL et a/., 2000). Essa distin,ao entre sagrado e profano, ao

longo da vida dos individuos, pode sofrer altera90es. A sacralizat;80 acontece

quando um item ou simbolo passa a ter importancia dento de uma cultura, ja a

dessacralizat;ao e 0 processo invers~, pois aqui 0 que era sagrado passa a nao ter

mais importancia e, portanto torna-se profano (SOLOMON, 2002).

o consumo compulsivo caracteriza-se pela compra desorientada e frequente

com 0 intuito de aliviar a tensao, ansiedade, depressao e tadio (SOLOMON, 2002),

alam de apoiar a auto-estima (ENGEL et a/., 2000). Ao contrario da compra por

impulso, que ocorre em um momento espedfico e e um sentimento temporario, 0

comportamento compulsivo a persistente (SOLOMON, 2002) e vicioso (ENGEL et

a/., 2000).

Para Mowen (2003) a experiencia gerada pelo consumo, e subdividida em

tres elementos: usa do produto, caracterizando 0 periodo em que 0 consumidor

utiliza 0 praduta, este se subdivide em frequencia, quanti dade e prop6sito de

consumo; consumo de atuat;aO, ande 0 consumo e incentivado por uma atu8t;80, os

consumidores sao atores de um teatro e pod em ser distinguidos por uma atuat;aO

restrita, interpretada e dramatica; e estados de espirito e a experiencia de consumo,
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que podem causar afetos positivQS e negativDs em relaQ80 aD consumo (MOWEN,

2003).

o con sumo de moda pode ser explicado por varios autores cada qual sob

sua perspecliva. Lipovetsky (2002, p. 173) acredita que 0 consumo e a busca do

"prazer para si", e portanto "0 privilegio do eu sobre todo" (TOALDO, 1997), "jil nilo

gostamos das eoisas por elas mesmas au pelo estatuta social que conferem, mas

pelos servi\,os que prestam, pelo prazer que tiramos del as" (LiPOVETSKY, 2002, p.

175). Em seu livro lipovetsky (2002) afirma que a moda orientou 0 individuo na

busca de sua realizaQ80 pessoal, e segundo ele as necessidades sao em funQ80 do

uso, diferente de Baudrillard (apud TOALDO, 1997) que afirma que as necessidades

estao ligadas a utili dade ali ada a imagem.

° consumo para Baudrillard (apud CARLI, 2002, p. 38) "[ ... ) nilo e mais

utilitarismo, nao e mais a necessidade, nao e mais 0 objeto em 5i que determinam a

compra, mas seu estilo, SU8S novas e incessantes diferen9<3s agregadas, seu signa

social" Para Toaldo (1997), Baudrillard ao falar do consumo de objetos-signos

refere-s8 a busca por valores saciais "como 0 ter, a ostentaQ8o e a distinC;80" e,

portanto a satisfaQ80 nunca S8 completa pois 0 individuo sempre busca novos

objetos e novas ilusoes para sua realizavao.

Para entender 0 con sumo de moda, independente da teoria abordada, e

necessario compreender que as decisoes de consumo nao partem de um motivQ

isolado. 0 consumo "envolve inumeras dimens6es sociologicas, psicologicas, como

tambem os fatores racionais e financeiros" (TOALDO, 1997).

o consumo, alem de proporcianar experiencia com 0 usa do produto, gera

tambem a satisfavao ou a insatisfavao, sens890es estas que sao observadas no

estagio de avalia980 p6s-compra
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Toda a compra e motivada por necessidade e expectativas que sao

construfdas em relaC;ao aos produtos, e as sensa90es, geradas pelo con sumo, sao 0

que indicam 0 quanto este produto supriu ou nao 0 esperado. A partir desta

experiemcia e que 0 consumidor assume sua posi~o de satisfac;ao ou insatisfaC;ao

em rela\,ao ao produto consumido (ENGEL et aI., 2000).

A satisfa\,ao pode trazer a leal dade do cliente a marca (DUBOIS, 1998), jii

insatisfa\,ao a trabalhos exaustivos de reconquista do cliente (KARSAKLlAN, 2000),

considerac;oes importantes tendo em vista a experiencia e aprendizagem, que estes

estagios proporcionam ao cliente, al9m do conhecimento para compras futuras.

Apos 0 uso, 0 consumidor tende a fazer 0 descarte dos produtos. Ate pouco

tempo atras a preOCUpa9aO com 0 descarte nao existia, porem questoes ambientais

trouxeram a tona sua importancia (ENGEL et al., 2000).

Varios produtos sao descartados facilmente, outros, por tra9ar rela90es de

identidade entre produto e consumidor, nem tanto. Os produtos sao descartados

geralmente por jii terem desempenhado suas fun\,oes ou adequa\,oes (SOLOMON,

2002). 0 descarte desses produtos pode ser efetuado de tres formas (ENGEL et aI.,

2000): descarte direto, quando 0 produto perdeu com 0 tempo sua fun\,ao;

recidagem, 0 produto e destinado a reciclagem; e remarketing, quando podem ser

aproveitados, sugerindo sua revenda.

Lojas, como a inglesa 'Traid', arrecadam cerca de R$ 1 milhao por ano, com

reciclagem de roupas. Este tipo de loja utiliza como materia-prima roupas usadas,

calr;:ados, que certamente iriam parar no lixo, e recortam, costuram, readaptam,

montando looks da mod a (CAVALCANTI, 2003).
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2.2.2 Variaveis que Influenciam 0 Comportamento do Consumidor

o processo de decisaa de compra e influenciado par variaveis que moldam a

tam ada de decisao. Dentre estas variaveis estao as diferenC;8s individuais,

infiuencias ambientais e processos psicol6gicos (ENGEL et al., 2000).

Os processos psico16gicos enfocam a identifica9ao e interferencia do

comportamento do consumidor, e para isto e necessaria conhecer como os

indivlduos processam suas informac;oes, como S8 de sua aprendizagem e como

acontece sua mudanl'a de atitudes e de comportamento (ENGEL et ai, 2000),

variaveis estas que fcram desconsideradas, por apresentarem menor relevancia

para este estudo.

2.2.2.1 Diferen9as Individuais

Estao inclusas neste grupo as variaveis, recurSQ do consumidor,

conhecimento, atitudes, motivac;ao, personal ida de, valores e 0 8stilo de vida (ENGEL

et a/., 2000).

o recurso do consumidor relaciona-se com 0 tempo, dinheiro e a capacidade

de recepl'ao e processamento de informa9ao (ENGEL et a/., 2000). Em outras

palavras 0 recurso do consumidor refere-se ao tempo disponlvel e aceitavel para 0

consumo, a renda e 0 dinheiro destinados a compra alem da disposi9ao de cada

individuo em guardar informa<;;oes na memoria e resgata-Ias quando necessario.
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o recurso temporal e 0 uniGo recurSQ do consumidor que safre restric;:oes

finais, pOis independente da disposi980 de renda destinada para 0 consumo 0 tempo

;, limitado (ENGEL et aI., 2000).

Os recursos econ6micos esU30 relacionados com a renda e 0 dinheiro

disponivel para efetuar a compra. Eo atrav;,s deste recurso que se observa 0

desenvolvimento de urn pars, pois quanta mais desenvolvido maior a renda

destinada a despesas basicas como alimentos, vestimenta, moradia entre Qutros

(ENGEL et aI., 2000).

Dados do IBGE (2003) mostraram que uma pesquisa realizada em 1996,

com 11 cidades, sabre a condic;:ao de vida da populac;:ao, apontaram Curitiba como

sendo a cidade que mais teve 9a5t05 com 0 consumo em geral (10,06%), sendo que

os 9a5t05 com vestuarios (0,81 %) tambem foram os maiores em relaC;:8oas Qutras

10 cidades. A mesma pesquisa foi realizada em 1997, e apontou 0 crescimento com

as gastos de vestuario, 0 indice passou a 1,54%, diferente de outros itens como

habita9.30, saude e educac;aollazer, que diminuiram em rela9.30 ao ano anterior.

Estes dados comprovam a preOCupa9.30 dos curitibanos com 0 vestuario e com a

aparencia.

Os recursos cognitivos compreendem a capacidade dos individuos em

processar informa90es. A capacidade de cada urn e lirnitada, porern quando

desprendida uma maior aten9ao para urn determinado foco e com maior intensidade

pode este individuo compreender melhor a mensagem (ENGEL et aI., 2000).

o conhecimento refere-se a tada informa9ao armazenada na memoria de

cada cansumidor (ENGEL et ar, 2000). Estas informa90es sao responsaveis, na

maiaria das vezes, pelas escolhas, e por isto sao importantes dentro do processo de

tomada de decisao (ENGEL et al., 2000).
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o conhecimento do consumidor pode ser analisado perante tres areas

distintas, a conhecimento adquirido atraves do produto, da compra au do usa

(ENGEL et ai, 2000). 0 primeiro, conhecimento de produto, refere-se as informa~6es

armazenadas pelos consumidores relacionadas 80 "conhecimento da categoria de

produto e marcas", a "terminologia do produto", ou ainda "atributos ou aspectos do

prod uta" e as "creng8s sabre a categoria do prod uta em geral e marcas especificas"

(ENGEL et aI., 2000, p. 224). 0 conhecimento de compra "abrange as varias

informagoes que as consumidores passu em e que dizem respeito a aquisi9ao de

produtos" (ENGEL et al., 2000, p. 229), sao informa~6es que orientam 0 consumidor

em relagao 80 lugar que deve ser efetuada a compra de certo prod uta e 0 momento

certa para compra-Io. E, 0 conhecimento de usa, que esta relacionado com as

informa<;oescontidas na memoria, as quais abrangem 0 conhecimento de "como urn

produto pode ser usado e 0 que e exigido para realmente usar 0 produto" (ENGEL et

al., 2000, p. 230).

A atitude caracteriza-se como a avaliac;a,o duradoura que as pessoas

apresentam em relaC;Eloa tudo 0 que as eercam, as eOisas, as quest6es e as elas

proprias (SOLOMON, 2002).

A atitude e toda a avalia~o, positiva ou negativa (ENGEL et al., 2000), que

os consumidores constroem em relaC;ao a eles proprios, a outras pessoas, e em

relaC;ao a anuncios, objetos e quest6es e, portanta sao respons8veis pelos 90stos e

preferencias de cada consumidor (SOLOMON, 2002). Segundo Churchill e Peter

(2000, p. 150) a atitude "e a avalia~ao geral de um consumidor a respeito de um

objeto, comportamento ou conceito: em geral, e 0 grau em que os cansumidores

gostam ou nao de alguma caisa".
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Segundo Schiffiman e Kanuk (2000) a "atitude e uma predisposi<;iio, que se

aprende, a S8 comportar de maneira constantemente favoravel ou desfavoravel a

respeito de um dado objeto" ou seja a "expressao dos sentimentos" (SCHIFFIMAN;

KANUK, 2000, p. 167) em relac;ao ao objeto em questao.

As atitudes sao formadas pelas crenc;as e sentimentos sobre objetos de

atitude, os quais determinam a comportamento, sendo este favon3vel quanta mais

positiva for a atitude (ENGEL et al., 2000).

Kartz (apud SOLOMON, 2002) afirma que as atitudes existem por

desempenharem fungoes na vida das pessoas. Sendo assim, 0 autor identificou

qualro dessas func;oes: func;ao utilitaria - desenvolvida no principia de recompensa e

puniryao, as consumidores constroem sua atitude base ada numa passivel chance

destes Ihes causa rem dor ou prazer; fun<;ao expressiva de valor - a atitude e

farm ada pelo valor dos objetos atribuido ao seu autoconceito, a que indica uma serie

de atividades que "expressam uma determinada identidade social" (SOLOMON,

2002, p. 166); func;ao defensiva do ego - a atitude e desenvolvida com 0 intuito de

protegao, seja de sentimentos internos ou de ameaC;8s externas; e func;ao de

conhecimento - onde as atitudes sao formadas pela necessidade de ordem,

estrutura e significado (SOLOMON, 2002).

As atitudes podem, numa visao mais tradicional, ser vistas atraves de suas

dimens6es, as quais refere-se ao componente cognitivo, que representa as crengas,

o componente afetivo, que ressalta os sentimento e 0 componente conativo que

representa as intenc;6es comportamentais dos individuos. (ENGEL et al., 2000).

A motivac;ao para Schiffiman e Kanuk (2000, p. 60) e "[...] a forc;a motriz

interna dos individuos que os impele a a98o", em outras palavras a fonya, chamada

de tensao, aconteee atraves do despertar de uma necessidade.
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Entender a motiv8CY80 e entender a maneira que as individuos S8 comportam

(SOLOMON, 2002), pois 0 comportamento e originado pelo reconhecimento da

necessidade (ENGEL et al., 2000), que como ja visto ocorre pela aitera9aO entre os

estados real e desejado. A necessidade ao ser ativada faz despertar urn impulso

orienta do a uma resposta que e responsavel pel a dire9aO tom ada pelo

comportamento (ENGEL et aI., 2000). Essas necessidades podem ser utilitarias,

quando 0 desejo e pelo aspecto funcional, pratico do produto, ou hedonicas, 0

desejo e despertado pel a fantasia, pel a emo98o e a estimulos multisensoriais dos

produtos (SOLOMON, 2002).

Todos os individuos sao motivados (SOLOMON, 2002) a uma a9ao de

acordo com seu grau de interesse (ENGEL et al., 2000) Este grau de interesse e
chamado de envolvimento, que consiste no quae importante aquela ac;ao tern para 0

consumidor (ENGEL et al., 2000), e assim 0 quao motivado 0 consumidor vai estar

para processar informa90es relevantes aquela a9ao (SOLOMON, 2002).

A motivac;:ao al6m de estar ligada aD envolvimento, depende do

autoconceito, que passou a ter importancia para a estudo do comportamento do

consumidor apos 0 desenvolvimento da perspectiv8 p6s-maderna em mead as dos

anos 80 (ENGEL et al., 2000).

Solomon (2002) define que Uo autoconceito refere-se as crenc;as de uma

pessaa sabre seus proprias atributos e como ela avalia essas qualidades"

(SOLOMON, 2002, p. 115). "Nossa imagem externa e 0 nosso mensageiro, uma

declaraC;8a publica. Alguns disfarces estaa fortemente ligados aos nossos medos

mais intimos, [... j" (VERSACE, apud FISCHER, 2001, p. 19).

Para entender 0 autoconceito e necessaria compreender suas divis6es, as

quais Miranda (1998) ciassifica como, 0 autoconceito real, ideal e social. 0
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autoconceito real representa a maneira como as pessoas percebem a si proprias

(SIRGY apud MIRANDA, 1998), e portanto como elas se veem, seja com seus

defeitos ou qualidades (SOLOMON, 2002; ENGEL et al., 2000). 0 autoconceito ideal

refere-s8 a maneira que as pessoas gostariam de ser percebidas pelas demais

(SIRGY apud MIRANDA, 1998), ou como estas mesmas gostariam de ser

(SOLOMON, 2002; ENGEL et al., 2000). Ja 0 autoconceito social representa "como

uma pessoa apresenta 0 seu eu para os outros" (SIRGY apud MIRANDA, 1998, p.

27), em Qutras palavras e a interac;ao entre a imagem que 0 individuQ tern de si

proprio relacionado com a percepc;ao que os Qutros constroem sabre sle (MIRANDA,

1998).

Para Lundholm (apud CEPA) 0 autoconceito pode ser definido pel a distin,ao

entre 0 self1 subjetivo e 0 self objetivo. 0 primeiro toe constitufdo de palavras e

simbolos, par meio dos quais 0 individuo tom a consciemcia de si mesma au S8

percebe" (LUNDHOLM apud CEPA, p. 17) e 0 segundo, self objetivo, "" constituido

de simbolos, par meio dos quais as Qutros 0 julgam, au 0 descrevem" (LUNDHOLM

apud CEPA, p. 18).

o autoconceito e importante, dentro do estudo do comportamento do

consumidor, pois ele orienta 0 comportamento seja pelo autoconceito real ou pelo

ideal. Este comportamento possibilita as pessoas assumirem diversas

personalidades, sendo que a aparemcia traz aos individuos esta possibilidade,

portanto 0 produto Moda " fundamental nesta constru,ao (MIRANDA, 1998). "Cada

consumidor pode assumir varias personalidades em momentos diferentes. 0

vestuario de moda proporciona esta volupia de poder ser rnuitos sendo urn 56"

(MIRANDA, 1998, p. 27)

, uSe, mesmo, proprio, em pessoa, individual; s. 0 eu, pessoa" (BUENO, 1996, p. 383).
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A aparencia dentro do mundo atual representa algo fundamental tendo em

vista que unica essencia do ser hoje em dia e a sua propria aparenci8. Esta

afirmac;ao permite que indivfdua assuma varios papeis na sociedade,

correspondendo ou neo com sua personalidade (DEBOARD, 1991).

A procura desenfreada pel a 5ustenta,ao da apar€mcia, desencadeou uma

preocupac;ao unica com 0 visual de cada individua, sob seu olhar e olhares Qutros

(LiPOVETSKY, 2002), e trouxe consequimcias significativas a eles que entao

puderam trocar de mascara, assumindo diversos papeis na sociedade (LACAN apud

CASTILHO; GALVAO, 2002).

Encontrar a melhor "fachada" (FISCHER, 2001) para ocasioes diversas traz

ga5t05 com tempo, dinheiro e esfon;o, urn processo urna tanto quanta dispendioso,

que corrobora a import,mcia da aparencia na vida das pessoas (FISCHER, 2001).

Toda esta preocupaC;8o calcca as mulheres muitas vezes em cenas urn

tanto quanta engrac;adas, quando naD tragicas. Qual a mulher que nunca S8

deparou, olhando para 0 espelho, e ao fundo pilhas e pilhas de roupas espalhadas

pelo quarto sem mesmo ter encontrado uma pe9a apropriada para a ocasiao?

Esta questao e relevante, e necessaria para entender 0 autoconceito. A

moda e tratada hOje como um mero costume, onde as pessoas podem brincar, e

assim ocultar ou criar uma imagem falsa del as pr6prias (FISCHER, 2001).

Para Miranda (1998, p. 102) "as mulheres buscam consumir na moda mais

do que a roupa, mas acima de tudo 0 seu conceito, [ ..], como ela e ou como quer

ser percebida".

Portanto a mulher diante do espelho procura algo que traga a ela urn auto-

retrato agradavel, e enquanto sua avalia9aO nao for positiva ela nao estara satisfeita

e sua busca nao cessara.
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uPersonalidade e 0 padrao particular de organiz8ry8o que torna urn indiv[duQ

unico e diferente de todos as outros" (ENGEL et al.,. 2000, p. 283).

A personalidade influencia as pessoas em suas respostas aD meio

(SOLOMON, 2002), porem essas repostas podem nao ser tao coerentes em virtude

de outros fatores que influenciam a personalidade das pessoas. Para Engel et al.

(2000, p. 283) "a personalidade proporciona uma consistencia de respostas

baseadas em caracteristicas psicologicas internas e duradouras", e assim aponta

tres teorias para 0 estudo da personalidade: a teo ria psicanaHtica; a teoria

sociopsicol6gica; e a teoria de fator trago.

Solomon (2002) afirma que a personalidade e uma forma,ao unica e,

portanto muitos dos estudos feitos nesta area mostram nao apresentar

personalidades estaveis, e par isto que alguns estudiosos preferem nao utilizar esta

variavel na compreensao do comportamento do consumidor.

Os "valores representam as crengas do consumidor sabre a vida e 0

comportamento aceitavel" (ENGEL et ai, 2000, p. 289), au seja, e a que motiva as

pessoas a correrem atres de seus objetivos e como vir a alcant.;a-Ios.

Os valores podern enfocar caracteristicas pessoais ou socials. Os valores

pessoais compreendem "0 comportamento normal para urn individuo", e os valores

sociais correspondem ao ucomportamento normal para uma sociedade ou grupo"

(ENGEL et al., 2000, p. 289), porem a grupo ao qual um individuo esta inserido sofre

interferencia tambem de valores pessoais.

o estilo de vida "sao padr6es nos quais as pessoas vivem e gas tam tempo e

dinheiro. Estilos de vida e 0 resultado da ordem total de fort.;as de vida econ6micas,

culturais e sociais que contribuem para as qualidades humanas de uma pessoa"

(ENGEL et ai, 2000, p. 302).
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Para Solomon (2002) 0 estilo de vida pode ser definido a partir do con sumo,

ande S8 reserva a escolhas de 9a5to com tempo e dinheiro; au a partir do

economica, que estariam escolhas com a distribuic;ao da renda.

2.2.2.2 Inftuencias Ambientais

As influenci8s ambientais compreendem 0 estudo de variaveis que moldam

o ambiente em que os consumidores estaa inseridos, alem das influencias

comportamentais que os proprios individuos geram no meio (ENGEL et al., 2000).

Entre estas influencias estao a cultura, a cia sse social, a influencia pessoal, a familia

e a situayao (ENGEL et aI., 2000).

A cultura e farmada pelos "[ ..1 valores, idaias, atitudes e Qutros simbolos que

permitem aos humanos S8 comunicar, interpretar e avaliar como membros da

sociedade" (ENGEL etal., 2000, p. 411). Para Solomon (2002, p. 371) a cultura Eo a

"[... ] personalidade de uma sociedade" e, portanto incluem sua etic8, seus valores,

alem de tude que e produzido par e18.

A cultura e passada de gera<;ao a gera<;ao, todos os valores e

comportamentos em rela<;ao ao consumo sao transmitidos ao pr6ximo, bem como a

funyao, a forma e 0 significado que os produtos tem para sociedade (ENGEL et al.,

2000)

A sociedade escreve sua hist6ria, e junto com ela vem os mitos e rituais

(SOLOMON, 2002). a mito refere-se aos elementos simbolicos que sao inseridos na

historia, ja 0 ritual sao comportamento fixos e sequenciais. Muitos consumidores

passam por rituais para cui dar da aparencia, estes rituais trazem as pessoas uma



45

comparagao com 0 antes e 0 depois, e a diferenga percebida traz uma sensagao

'magica' de satisfa,ao, promovida pelo ritual (SOLOMON, 2002).

A cultura tem forte influencia em varios campos que cercam 0

comportamento e as atitudes dos indivfduos, um destes e 0 do vestuario e da

aparencia, pOis como outros propordonam uma identidade e representam um

comportamento dentro da sociedade (ENGEL ef aI., 2000).

Classe social refere-se a posic;ao das pessoas na sociedade, e portanto

pode ser determinada pelo agrupamento de pessoas com mais afinidades em

termos de renda, ocupa,ao e estilo de vida (SOLOMON, 2002).

A influencia pessoal esta relacionada com a capacidade dos indivfduos em

influenciar outras pessoas a sua volta (ENGEL ef aI., 2000). Porem tambem esta

relacionado com a influencia de grupos de referenda, que se caracterizam por

"qualquer tipo de agregagao social que pode influenciar atitudes e comportamentos

..]" (ENGEL ef aI., 2000, p 473).

Os grupos de referencia podem afetar 0 comportamento dos indivfduos sob

tres formas, por aquiescencia normativa, por influencia de expressao de valor e por

influEmcia informativa (ENGEL et ai., 2000). A aquisi9ao normativa aconlece quando

o grupo de referenda influencia 0 comportamento atraves de "pressao par

conformidade e concordancia" (ENGEL et ai., 2000, p. 462). A infiuencia de

expressao de valor ocorre quando "uma necessidade de associagao psicol6gica com

o grupo e evidenciada por aceitagao de suas norm as, valores ou comportamentos"

(ENGEL ef ai., 2000, p. 246-463), ja a influencia informaliva aconlece quando os

consumidores "aceitam as opini6es de outros como fornecendo evidencias

confiaveis e necessarias sobre a realidade" (ENGEL et aI., 2000, p. 463)
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A influ€mcia pode acontecer tambem atraves do "boca-a-boca" Muitos

consumidores vao atras de urna opiniao sabre determinado produto au servigo, e

esla informa<;ao pode influenciar a lomada de decisao (ENGEL el aI., 2000).

A familia tern grande importancia no processo de decisao de compra, pois S8

caracteriza par "unidades de usa e compra para muitos produtos de consumo"

(ENGEL el aI., 2000, p. 503). A familia e formada par urn grupo de duas ou mais

pessoas que eslao ligadas por diversas raz6es, que as fazem se relacionar (ENGEL

el aI., 2000).

Os membros de urna familia influenciam algumas tamadas de decisoes, e

desempenham papeis import antes dentro do processo, identificando-se como

iniciadores, influenciadores, decisores, compradores e usuarios (ENGEL et aI.,

2000).

A situ8gao altera a comportamento de compra, pois tambem influencia as

decis6es, sempre que houver uma mudang8 de situagao na vida dos consumidores

conseqOentemente seu compartamento sofrera mudan<;as (ENGEL el aI., 2000).

2.3 CICLO DE VIDA DO PRODUTO MODA

o cicio de vida do prod uta moda vern a ser parecido com 0 cicio

convencional dos produtos, a moda nasce, cresee, amadurece e marre.

No primeiro momenta a moda e introduzida no mercado, e os consumidores

tern urn cantata inicial com 0 prod uta. Na fase de aceitac;ao, as produtos passam a

ter maior notoriedade e conseqOentemente sao mais aceitos pel os consumidores, e

ja na fase de regressao 0 produto, que ja experimentou seu sucesso, entra em
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decademcia, pois S8 torna saturado e desgastado e tende a caminhar para seu fim

(SOLOMON, 2002).

A moda inclui todos as produtos que possam vir a expressar "8 auto-imagem

ou 0 papel desempenhado par uma pessoa" (MOWEN, 2003, p. 309), portanto os

simbolos gerados pel a Moda assumem este papel atrav"'s das roupas, dos

acess6rios etc. Porem, a moda pode ser diferenciada pelo grau de aceita~aoe pelo

tempo de sua dura9ao. A Moda em si tern baixa aceitac;ao inieial, e somente quando

e aprovada pelos consumidores, e que ela chega rapidamente ao seu apice,

diferente da moda classica que apresenta maior estabilidade, pois tern urn maior

tempo de aceitay:8o. A moda classica e a moda que tern maior durag8o, e

consequentemente e a que proporciona menor risco aos consumidores, ja 0

modismo e a moda com pouquissimo tempo e durag8o, geralmente e a moda

adotada par impulso, ja que "se difunde rapidamente, obtem rapida aceitac;ao e dura

pouco tempo" (MOWEN, 2003, p. 409). 0 modismo e ditado "por personalidades

famosas, atores, modelos, mlisicos, enfim, Icones do show-businessz" (RECH, 2002,

p.42)

"0 conceito de rnoda e de fen6meno cfclico temporario adotado pelos

consumidores por tempos e situa~ao em particular" (SPROLES apud MIRANDA,

1998, p. 5).

Segundo Mowen (2003) as tendencias da moda apresentam uma serie de

caracterlsticas, entre elas estao: a tipo da tendencia, que pode ser cfclica, quando

estilos sao adotados progress ivamente tendendo a estilos extremos, au classica que

ocorre quando urn estilo torna-se eternizado; velocidade da moda, significa a propria

velocidade da tendencia, tendo em vista que algumas tem um periodo de vida muito

2 "Oenominac;ao geralmente dada aos negocios do meio artistico" (RECH, 2002, p. 42).
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curto e outras urn pouco mais Ian go; mudang8s da moda, sao as mudang8s

acontecidas dentro de urna tendencia ciclica par esbarrarem em barreiras culturais

au tecnol6gicas; e grau de adesao individual a tendencia, que refere-se a

receptividade dos consumidores em aderir a tal tendencia

Para Kotler (apud RECH, 2002, p. 42) as tendencias de moda estabelecem

quais serao as elementos, cores, tecidos, tipos de roupas, acessorios, mais

importantes e expressivQs para 0 outono/inverno au primavera/verao".

Tendo em vista que 0 cicio de vida da moda e relativamente curto, as

empresas lanc;am seus produtos sem verificar a real aceitac;ao par parte dos

consumidores, ista porque a industria "caminha olhando para tras" e recuperando

artigos antigos que ja fizeram sucesso um dia, com 0 intuito de obter seguranc;a em

suas apostas, relanc;ando algo que ja foi mania entre as pessoas (RECH, 2002).

24 MODA

A moda teve seu ponto de partida no final da Idade Media, apresentando um

novo sistema de elegancia, diferente de todas as maneiras, ate entao inventadas de

vestir (CASTILHO; GALVAO, 2002).

"A moda iniciou sua vida longa e robusta na Europa medieval crista, junto

com ideais religiosos e intelectuais de elevac;ao do espfrito e da mente acima do

mundo material e carnal" (HOLLANDER apud RECH, 2002, p. 29)

Assim como Hollander, Castilho e Galvao, muitos estudiosos partem do

mesmo pressuposto para justificar tal epoca como ponto de partida da moda. A

autora Andriani (2003) discorda, pois acredita que a moda existe "[ ... ] desde quando
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o primeiro hominideo colocou uma pele de animal sabre seu ombro [...}", afinal a

moda e uma materializa~ao cultural, ande os aspectos de cada apaca estao

inseridos nos individuos.

TOdDS as estudiosos partem de urn conceito de mod a para contextualizar 0

seu surgimento Neste caso citaremos Lipovetsky (2002) que acredita que a moda

tern urn carater de mudanC;8, de brevi dade e efemeridade, e e a partir destas

caracteristicas que ale justifica 0 surgimento da moda na passagem do

teocentrismo3 para 0 antropocentrismo4 , ao final do sec. XIV.

A vida coletiva, ate entao, era marcada pela mudanC;8, pela curiosidade do

exterior, porem naD existia a culto pel as fantasias e novidades, nem mesma a

instabilidade e a temporalidade. Essas sao marcas que indicam 0 surgimento do

sistema de moda com seus movimentos bruscos, suas extravagancias e suas

metamorfoses incessantes (LtPOVETSKY, 2002).

"Hiperconservadora a sociedade primitiva impede 0 aparecimento de moda

por ser esta inseparavel de uma relativa desqualificayao do passado [...]"

(LtPOVETSKY, 2002, p. 27). "Como poderia ela entregar-se aos caprichos das

novidades quando os homens nao sao reconhecidos como as autores de seu proprio

universo social .. ?" (LtPOVETSKY, 2002, p. 28). Ate este momenta a sociedade se

desenvolve na fidelidade e venera9ao dos comportamentos de seus ancestrais, que

foram passados de gera<;ao a gera<;ao (LtPOVETSKY, 2002). As civiliza<;6es eram

total mente fechadas, e a moda somente teve espayO para surgir quando esta

:) ~Enquanto 0 teocentrismo centraliza a figura dlvina na constrw;ao do pensamento e do universo, 0
antropocentrismo vira acentar 0 homem neste trono~ (NISBET, 1982, p. 255).

4 Antropocentrlsmo: [De antropo- + _ cenfr(o)- + -ismo.] S. m. Fi/os, Atitude au doutrina
antropocentrica (AURELIO. 1986).
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mesma sociedade passa a respeitar 0 presente, tamanda-S8 uma sociedade aberta

(LIPOVETSKY, 2002).

o marco inicial da mod a teve como palco a Europa Ocidental, no final da

Idade Media, quando as roupas passaram a ter formas (LiPOVETSKY, 2002), e

loram diferenciadas entre homens e mulheres, "[ ... J curta e ajustada para homens,

longa e justa para a mulher [ ... j" (CASTILHO; GALVAO, 2002, p. 50). Desde entao a

mod a S8 espalhou pelas cidades, paises S8 tornando "uma nova ordem de valores

ligados a sociedade [ ... j" (CASTILHO; GALVAO, 2002, p. 50). Mas 0 vestuario e que

encarnou 0 processD de moda ate as seculos XIX e XX, pois atraves dele que

inovay6es foram tomando forma e a aparemcia ocupou seu lugar na historia

(LiPOVETSKY, 2002).

o surgimento da mod a somente foi passivel, porque entre as seculos XIV e

XV os homens passam a preocupar-se com uma identidade subjetiva, nunca antes

vista, "[... J inumeros sao as signos que daD testemunho de uma tamada de

consciencia inedita da identidade subjetiva, da vontade de expressao da

singularidade individual, da exaltagao da individualidade" (LiPOVETSKY, 2002, p.

59). E a partir deste momento que as pessoas procuram um diferencial quanta a

hierarquia social at raves da personalizagao da aparencia (LiPOVETSKY, 2002),

possibilitando a aparecimento do sistema de moda.

A fase inicial da moda, periodo que compreende as seculos XIV e a primeira

metade do SE3cUloXIX, foi marcada pela "diferenciayc3o social, a renova9c3o das

formas, 0 prazer em ornamentar-se, necessidade de ver e ser visto, aprecia980 do

belo e liberdade individual na escolha das cores e cortes" (MENDONCA, 2002). Eo s6

na segunda metade do seculo XIX que a moda moderna se instala com a tecnologia

tomando conta das industrias. Neste momento e posslvel observar a fragmenta980
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do sistema com 0 surgimento de grandes costureiros, da Alta Costura5 e da

Conlec,ao' Esta lase, cham ada de "moda de cem anos" (liPOVETSKY, 2002),

permanece ate aproximadamente 0 ana de 1960, po is foi uma epoca de

caracteristicas (micas, a moda tornaU-S8 objeto de desejo e 0 vestuario "converte-s8

em concretizador de emo,oes, tra,os de personalidade e carater", a moda "se torna

elemento chave da comunica,ao visual em massa" (MENDON<;:A, 2003).

Ap6s a moda de cern anos, agora com 0 pret-a-pofte!, a moda conseguiu

atrelar 0 glamour da Alta Costura com a ueficiencia da produc;ao em serie"

(MENDON<;:A, 2003). Com a expansao do cinema, das revistas, do crescimento do

poder de compra dos jovens - baby boom, a mod a toma seu novo furno, findado em

fen6menos ande "ja nao S8 imita 0 superior, pelo contrario, imita-se 0 que S8 va em

torna de 5i, os trajes simples e divertidos, as modelos menes caras [ ... J"

(MENDON<;:A, 2003).

Todo este processo, da historia da moda, foi promovido pelo ato de parecer,

"Nao ha teoria ou historia da rnoda que nao tome 0 parecer como ponto de partida e

como objeto central da investiga,ao" (LiPOVETSKY, 2002, p. 24).

Para entender 0 futuro da moda tern que conhecer seu passado. As roupas

refietem as necessidades e 0 comportamento dos povos, e e atraves dela que

podemos conhecer a tecnologia e a liberdade de cada epoca.

5 "f._.J se baseia na cria<;:8o de luxo e sob medida, considerando 0 laborat6rio das novidades -
lanyadores de lendE'!nciasM (MENDON9A, 2002).

6 ~[ ... J produy80 em massa a um custo baixo e menor qualidade - seguidores de tendencias"
(MENDON<;:A, 2002).

1 &( .•. ] expressao tirada da f6nnula americana ready to wear (...1 0 preH~·porler engajou-se no
caminho novo de produzir induslrialmenle roupas acessiveis a ladas, e ainda assim moda, inspiradas
nas ullimas lendencias do momento [... J 0 pr"t-tl-porlerqlJer fundir a industria e a moda, quer colocar
a novidade, 0 estilo, a estetica na rua" (LiPOVETSKY, 2002, p. 110). "Ponto para usar" (CASTILHO;
GALVAO, 2002. p. 11).
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2.4.1 Evolw;:ao da Moda

Ao decorrer dos tempos a moda passou a dar sa1tos tao grandes, em ritmos

tao acelerados que surgiu a dificuldade de encontrar a roupa e sua epoca. "Formas

mudaram, linhas variaram, comprimentos subiram e desceram, surgiram tecidos

elaborados e simples [... ]" (KASZNAR; DWYER, 2001, p. 37).

A roupa sofreu grandes transformac;oes especial mente nos ultimos 100

anos, porem em qualquer epoca ela sempre tera seu diferencial social, a roupa pode

"[ ... J influenciar, impressionar au seduzir alguem [... j" (KASZNAR; DWYER, 2001, p.

37), a forma com que as pessoas se vestem expressam seu status social au sua

personalidade.

o seculo XX foi marcado par grandes transformac;oes. A moda, neste

periodo, atingiu seu auge, pais ate entao nao se tinha visto na historia tantas

manifestac;oes de criatividade em urn espac;o de tempo tao curto.

Na moda feminina no comel'o do seculo XX, as mulheres tentavam atraves

da roup a passar um ar de dominadoras, maduras, e para isto usavam espartilhos

que alem de evidenciar a contorno de seus corpos, destacava seus bustos

(KASZNAR, DWYER, 2001) As mulheres de classe media usavam roupas com

contornos masculinos para facilitar seu trabalho (KASZNAR, DWYER, 2001). Na

decada seguinte, 1910, 0 estil0 oriental toma conta da moda, as galas altas sao

trocadas pelos decotes 'V' e as saias tornam-se afuniladas (KASZNAR, DWYER,

2001, P 49).

Em 1920 as saias curtas tomam conta das mulheres que pass am a assumir

uma aparencia mais de rapaz, abandonando as curvas do corpo. Os cabelos sao

cortados bem curtos, e no rosto as mulheres passam a usar maquiagem
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(MALDONADO, 2003). Na decada seguinte, as saias, entao pregueadas, sobem

para 0 joelho, 0 short passa a ser usado e a cintura volta a ser marcada

(MALDONADO, 2003).

A decada de 40 foi marcada pel a valoriza~ao das formas e dos detalhes. A

mulher pass a adotar a cal~a, que ate entao era uma pec;a masculina, como pe~a

para 0 guarda-roupa feminino (RECH, 2002). ° new look", de Christian Dior, traz 0

glamour e sofistica~ao il mod a (RICARD, 1996). E as roupas da epoca sao de

cintura apertada e as saias como baloes (MALDONADO, 2003).

Em 1950 a cultura americana, com a sportswear, cameg8 a influenciar a

moda. ° culto il beleza esta em alta, com suas peles, j6ias [ ...] (MALDONADO,

2003). Nos anos 60, as saias veltam a ser curtas, criando urn estilo bern jovem. A

moda passa por uma reviravolta, pais as raupas desenvolvidas nesta epoca passam

a "ser criadas para 0 corpo em vez de 58 adaptar 0 corpo as roupasn (KASZNAR;

DWYER, 2001, p. 52) As roupas adotam formas geometricas com de cotes profundos

e tecidos transparentes (KASlNAR; DWYER, 2001). I'. neste momento que 0 pret-il-

porter, toma conta da Alta Costura (CARLI, 2002). "I'. a partir do come~o dos anos

1960 que 0 pret-a-porter vai chegar de alguma maneira a verdade de si mesma,

concebendo roupas com urn espirito mais voltado a audacia, a juventude, a

novidade do que il perfei~ao 'classe'" (LiPOVETSKY, 2002, p. 110).

Na dekada seguinte 0 estilo hippie toma conta dos jovens, junto com a busca

pela ltberdade. Em alta nesta epoca 0 "croche, trico, rendas, patchwork, tecidos

S "Estilo, em geral, atribuido a Christian Oior que, em 1947, lan<;ou a Unha Corolla, a qual ficou
conheeida como New Look. Embora outros esiilistas - Balanciaga, Balrnain e Fath - ja estivessem
caminhando pra essa forma, em 1939, seus trabalhos foram interrompidos pela Segunda Guerra
Mundial. Oois anos apos a guerra, 0 desfile de Oior causou sensac;ao internacional. 0 New Look era 0
estremo oposto das roupas restrilas e econornieas, impostas pelo racionamento. Um vestido podia
exigir ate 25 metros de teeido, e 0 estilo aeentuava as formas femininas, grac;as a roupas intimas com
barbatanas e tecidos engomadosn (O'HARA apud RECH, 2002, p, 31)
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rusticos. Calyas com bocas imensas, barras em pontas, saias em nesgas"

(MALDONADO, 2003).

Em 1980 0 colorido esta em alta, bern como as meias usadas com a

sandalia, estilos que lembram as discotecas. Nesta decada as homens e as

mulheres buscam se igualar inclusive alraves das roupas (MALDONADO, 2003). E a

decada seguinle, anos 90, foi a "era das Iribos" (MALDONADO, 2003), na moda vale

de tudo, sempre buscando a individualidade.

Para Ricard (1996, p. 76) duranle 0 seculo XX a moda leve 5 grandes

revolu90es essenciais: em 1905 com Poiret "8 roupa deixa entrever a corpo da

mulher"; em 1925, Chanel traz roupas desestruturadas; 1947, e a vez de Dior com 0

new look, trazer nova mente estrutura para 0 corpo da mulher; Courreges em 1966

com a roupa mini atraves de formas geometricas; e em 1987 Lacroix traz a sedu<;ao

atraves de urna moda sofisticada.

Em 2000 e 2001, as releiluras, agora aos anos 80 e 50, conlinuaram. Porem

a grande caracteristica do seculo XXI e a busea pelo novo, tendo em vista que as

releituras S8 inspiraram em todas as passiveis decadas anteriores e, portanto a

moda aguarda agora um novo passo, uma nova descoberta (BULLA, 2003).

"Queremos roupas que falem do futuro au nos eontem a passado, roupas que nos

deem a oportunidade de usar alguma eoisa que nao vimos e roupas que sejam 0

reflexo de muilas mensagens. A mod a representa ludo isso" (O'HARA, 1992, p. 12).
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2.4.2 Cemirio Brasileiro

A mod a iniciou-se no pais no periodo do Brasil Colonia, espelhando-se em

referencias culturais vindas da Frant;a, que permaneceram ate metade do seculo

xx. Neste momenta a cultura francesa e tao difundida no pais que muitas das

pessoas falavam frances em seu eotidiano (JOFFILY, 1999).

A infiuencia francesa sabre a cultura brasileira teve inicio com a chegada da

Familia Imperial Portuguesa em 1808, trajando a moda de Lisboa, pois nem mesma

Portugal teve sua pr6pria mod a (JOFFIL Y, 1999). Neste momento as mulheres da

camitiva real usavam vestidos de "[ ...] cintura empire, alta e colhida por uma fita

estreita, que se aperta sob os seios, caindo em duas pontas, [...}, a cabeleira curta,

natural, que cai na testa, em caches breves, em farripas, muito raramente em

arredondado coque preso no occiput" (JOFFILY, 1999, p. 12). Ja as mulheres que

aqui viviam "[ ...] no bioco das suas mantilhas de renda longas e espessas. Trazem

os labios e as faces carminados, eobertas de sinais de tafeta" (JOFFIL Y, 1999).

A industria brasileira que comec;ava dar seus primeiros passos, no periodo

do Brasil Colonia, foi sufocada pelo alvara de D. Maria I que impediu 0

desenvolvimento da industria com a proibic;:ao do usa de teares para fabrica~o de

roupas. Neste momento 56 se podia fabricar roupas para os negros, ja as brancos

eram obrigados a trajar roupas e sapatos exportados da metropole. Com isto a Brasil

Colonia vestiu-se aos modos e modas da Fran<;a (JOFFIL Y, 1999).

Em 1821 a Familia Real retorna a Portugal, porem a influencia da cultura

francesa permanece ate as anos 50, neste periodo a televisao chega ao Brasil e

junto com ela a invasao da cultura americana (JOFFILY, 1999). Durante esta

decada, mesmo com 0 verao intenso do Brasil tropical, as pessoas continuam a usar
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as roupas pesadas vindas do inverno rigoroso da Franga. "0 que nao era frances

nao era elegante" (JOFFILY, 1999, p. 15), portanto as mulheres brasileiras com

dinheiro usavam estas roupas, ja as mulheres da classe media se contentavam em

copiar os figurinos franceses (JOFFIL Y, 1999).

A primeira decada do seculo XX destacava-se por flgurinos que salientavam

as silhuetas femininas em forma de'S', e vinham acompanhadas par saias com

caudas embutidas, e cores "em tons de rosa desbotado e malva desmaiado"

(FACANHA, 2003) que evocavam a fragilidade e a frivolidade da epoca. Logo aD

final desta decada, epaca da Primeira grande Guerra Mundial, as mulheres

passaram a usar saias que "deixavam entrever os tornozelos e as revistas

anunciavam os primeiros sutias" (JOFFIL Y, 1999, p. 16). Em Sao Paulo, sao

editadas as primeiras versoes da revista A Estagao, que vinha a ser a copia da

revista parisiense 'La Saison', e comegam a chegar os primeiros catalogos de

revistas francesas como 'Salon de La Mode', 'Magazin de Demoiselles' entre outras.

A principal caracteristica da moda no comego do secula e a ostentagaa e a

extravagancia (FACANHA, 2003).

Os anos 20 foram marcados pelo glamour dos trajes desfilado em Petropolis.

As famflias, para escapar do calor do Rio de Janeiro desciam ate a cidade serrana,

habito este herdado da Familia Imperial. Com isto a cidade foi palco da alta

sociedade (JOFFIL Y, 1999). Esta decada foi marcada pelo abandono aD espartilho,

e a ad09aO de formas geometricas na vestimenta (JOFFIL Y, 1999). 0 estilo

melindrosa toma conta das mulheres desta decada, sendo que as mais ousadas

ostentam suas piteiras (FACANHA, 2003). As saias chegam a altura do joelho e 0

colo das mulheres ficava amostra.
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A decada de 30 foi marcada pel a crise do cafe, os enormes numeros de

desempregados e os baixos salarios (JOFFIL Y, 1999). No mundo da moda "as

cinturas voltam ao lugar [ ... j" (JOFFILY, 1999, p. 19) que na decada anterior haviam

de sci do para 0 quadril, "e as saias descem seis dedos abaixo do joelho" (JOFFIL Y,

1999, p. 19). As mulheres "usam-se tailleurs de tweed em cores discretas, durante 0

dia. A naite, longos brocados. No inverno, sao imprescindiveis os mantas camp rid as,

as casaCDS de pelo, as capas curtas. Cintas-ligas modelam a cintura e prendem as

meias; as combinac;:oes de seda nao podem fallar no guarda-roupa de uma moya

bem-educada, de classe" (JOFFILY, 1999, P 19). No final da decada de 30, a

inven980 do nylon, fibra sintetica, substitui a seda, revolucionando a industria da

moda (FACANHA, 2003).

A Segunda Guerra Mundial marca a decada de 40. No Brasil a industria textil

enfim e ativada, e seus primeiros passos sao favorecidos com 0 bloqueio das

importa<;6es, conseqOencia da guerra (JOFFIL Y, 1999). No Rio de Janeiro, com tais

restric;:oes, as maisons9 passaram a fabricar suas roupas, mesmo com tal

independencia a roupa aqui produzida seguia rigorosamente os ditames da moda

francesa (JOFFIL Y, 1999).

Em 1950 a influencia americana vai se espalhando apoiada pelo final da

Segunda Guerra Mundial que deixou a economia Europeia total mente destruida.

Nesta epoca os habitos americanos VaG se tornando conhecidos aqui no Brasil,

principalmente atraves dos filmes produzidos em Hollywood que traziam a mod a

americana. Os figurinos apresentados pelas atrizes americanas, como Audrey

Hepburn, tornaram-se verdadeiras sensac;6es entre as brasileiras, que freqOentavam

os cinemas acompanhados com seu lapis e papel na tentativa de copiar os

9 Maison: casas de moda (JOFFILY, 1999, p. 19).
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modelitos (JOFFILY, 1999). Com a criatividade de volta (FACANHA, 2003), a moda

"incorporava varias tendencias, como par exemplo, as cal98s compridas justas na

altura do tornozelo, proprias para andar de lambreta, 0 meio de transporte da

vanguarda. Ja as saias rodadas pediam meias soquetes e mocassins au sapatilhas,

e podiam ser complementadas pelos conjuntos de banlon e pelo lencinho amarrado

no pescoc;:o"(JOFFILY, 1999, p. 21-22). E nesta decada que 0 concurso de Miss

Brasil chega 80 seu auge com a baiana Marta Rocha, e Yolanda Cardoso e Maria

Vargas ja nos anos 60.

No Brasil, na decada de 60, "reina a c6pia" (JOFFILY, 1999, p. 23). A moda

vestia-S8 de urna "simplicidade classica do chemisier e do vestido-tubo, que podia

5er usado au nao com urn bolerinho, num 85tilo classico despojado, au a

revolucionaria minissaia, lanc;:adaem Londres por Mary Quant" (JOFFILY, 1999, p.

23), que se tornara a "heroina dos anos 60" (O'HARA, 1992, p. 10). A moda unissex

junto com a hippie surge para vestir as jovens. Em 1969, com a chegada do homem

a IUB, estilistas como Pierre Cardim apresentam looks espaciais, para homenagear

tal conquista (JOFFILY, 1999).

No Brasil estilistas como Oennner, Guilherme Guimaraes e Clodovil, fazem

surgir 0 pret-a-p6rter, trazendo 0 estilo tropical que se torna chic. Este perfodo foi

marcado pelo culto aos javens, tanto a mfdia quanta a moda voltaram-se a eles, que

buscaram sua identidade atraves do jeans (FACANHA, 2003).

"A moda dos anos 70 consagra e imortaliza 0 movimento hippie, com seu

estilo artesanal marcado pelas saias longas de algodao f1orido au banda gem tingida,

blusas bardadas com fios, espelhos e vidrilhos, lembrando as batas indianas,

mexicanas au peruanas" (JOFFILY, 1999, p. 24). A gerac;:aopaz e amor "prega a
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antimoda, a antiarte e 0 anti-sistema", consagrando ainda mais a moda (FACANHA,

2003).

Os Brasileiros passam a usar camisetas com mensagens apoiando a cultur8

americana sobre a francesa (JOFFIL Y, 1999), a cal,a boca-de-sino entra em alta

junto com a mod a hippie, black-power e 0 flower-power (FACANHA, 2003) 0 brilho

em tons dourados, prateados ou furta-cor e as sanda lias comp6em a estilo das

discotecas dos anos 70 (FACANHA, 2003).

Nos anos 80, a moda veste-s8 as roupas da academia. No Brasil as lojas

especializadas em roupas de ginastica como a 'Fit' e a 'Body for Sure' tornam-S8 as

sens8c;:6es do momento. "AD lango dos anos 80, estilos diversos, muito bern

definidos, cada urn com suas influencias, etni8S e linguagens, emergem no cenario

da moda" (FACANHA, 2003).

Marcas nacionais como Forum, Zoomp e Giovana Baby, unem-se formando

o grupo de Sao Paulo com 0 intuito de lanc;ar suas coley6es com desfiles na mesma

data. A moda dos anos 80 e marcada pelos ombros largos, efeito este conseguido

atraves do usa de ombreiras de espumas. Tribos surgem em Sao Paulo, sao as

darks, punks, goticos, skinheads e new waves (FACANHA, 2003).

A decada de 90 foi marcada pelas releituras. As tendencias perdem sua

for9a, e quem passa a decidir e a escolher a que vestir/usar sao os pr6prios

consumidores. E nesta decada que a moda vira um show, os eventos passam a ser

acompanhados pel a midia e tudo se torna um show-bussiness (FACANHA, 2003).

No Brasil, com 0 real valendo a mesmo que a d6lar, as classes 'B', 'C' e '0'

passam a consumir como nunca. "A mod a nacional come9a a ganhar roupagem de

vanguarda, pel a mao de criadores e da industria local" (FACANHA, 2003).
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No ano de 1993 13 promovido 0 Phytoervas Fashion, com 0 intuito de revelar

estilistas de todo 0 Brasil. Em 1995 com a invasao da internet nas empresas, as

neg6cios feitos pel a rede aumentam, bern como e-comerce, tornando passivel

comprar roupas personalizadas pel a internet, neste mesma ana e lan~ado no Brasil

a primeira revista virtual de moda, Mod@ - www.moda.com.br. Ainda em 1995 0

paulista Ocimar Versolato lanya sua primeira coleyao. Ja em 1996 "13 inaugurada a

primeira ediyao do Morumbi Fashion" (FACANHA, 2003) que reuniu estilistas como

Reinaldo Louren90, linoVillaventura, Walter Rodrigues, e marcas como Zoomp, M.

Officer, Ellus, Fit, Beneducci entre outras. Em 97 foi criado 0 premio Agulhas da Alta

Moda Brasileira, que premia as mel hares estilistas da alta costura brasileira. 0

Mercado Mundo Mix, tambem nasce nesta decada, porem inicialmente apenas em

Sao Paulo e somente algum tempo depois se tornou itinerante (FACANHA, 2003).

Esta decada e marcada pela exporta913o da mod a brasileira, seja pelos

biquinis da Cia. Maritima e Rosa Chat au pelo suceSSD da marca Viejo em Londres

ou ainda pel a exportayao de modelos como Shirley Mailman, Isabelli Fontana e a tao

notoria Gisele BOnchem. E nesta decada que revistas famosas como as inglesas,

'10' e 'Dazed and Confused', passam a conferir os eventos de moda aqui

promovidos, e revistas como a Vogue ilustram em suas capas modelos fabricados

aqui no Brasil (FACANHA, 2003)

http://www.moda.com.br.


61

2.4.3 Moda e Comunica9ao

A importancia do estudo da moda 58 da par que sla reflete as

Iransforma<;6es acontecidas nas sociedades (JOFFIL Y, 2003).

Oesde 0 principia da moda, 0 homem utilizou a roupa para criar urn

diferencial social. A roupa e e sempre foi usada como urn instrumento para

comunicar a sociedade a que classe as pessoas pertencem, ou a func;:ao que

exercem, ou ainda sua idade e sexo (O'HARA, 1992; KASZNAR, DWYER, 2001;

MONTEIRO, 2001).

Para Jollily (1999) "[ .. j a moda e um fen6meno social e cultural" e, portanto

"[ ..j cabe a ela reflelir 0 gosto de uma epoca" (JOFFIL Y, 1999, p. 28), sendo assim

pode-se caracteriza-Ia como um "espelho do momento" (O'HARA, 1992, p. 7).

A mod a al8m de 8xercer urn papsl fundamental na sociedade, representa

uma forma de comunica<;ao. Jollily (apud ANGEL, 1999, p. 26) afirma em seu livro

que a "moda e comunic8gao", sendo assim pode ser "caracterizada pelas relac;oes

entre as pessoas e 0 meio" (JOFFIL Y, 1999, p. 27). Todo 0 individuo que faz uso de

urna roupa, e assim produz e responde a estimulos, esta de alguma forma

procurando uma maneira de se comunicar (MENDON<;A, 2003). "No mundo

madema, como nos 0 conhecemos, e fundamental que tudo S8 com unique. A

dinamica da sociedade modern a S8 movimenta em torna da comunica9aO e dos

valores disseminados por ela mediante os s[mbolos constru[dos e compartilhados"

(MIRANDA, 1998, p. 29).

A moda e uma ferramenta da comunica9aO nao-verbal, que dentro de urn

sistema semiotico procura gerar mensagens com as quais 0 meio possa interagir,

podendo produzir significados (BARNARD, 2003). 0 estudo da semi6tica tem por
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objetivo relatar os signos (SAUSSURE apud BARNARD, 2003), os quais podem ser

representados atraves da moda. Para Solomon (2002) a semi6tica e responsavel

pelo estudo da relagao entre os signos e os simbolos "[ ... J e seu papel na atribuigao

de significado" (SOLOMON, 2002, p.66). 0 consumidor usa produtos simb6licos "[ ... J

atrav8S dos quais a pessoa comunica significados referentes a ela mesma"

(MIRANDA, 1998, p. 26)

Para 0 produto Moda a simbolizayao e extrema mente funcional pois agrega

a ele urna identidade unica, permitindo que tais idenlidades sejam avaliadas e

confrontadas com as identidades de cada consumidor (MIRANDA, 1998). "Os

atributos simb61icos do prod uta revelam como 0 usa e/ou propriedade deste prod uta

associam 0 consumidor com 0 grupo de referencia, papel social ou autoconceito"

(MIRANDA, 1998, p. 27).

Para Miranda (1998) "0 valor simb61ico dos bens esta intimamente

relacionado ao autoconceito, que e urn importante elemento de motiv8c;ao no

comportamento de consume par ter significado e valor centrais para 0 individuo"

(MIRANDA, 1998, P 28)

A moda, alem de ser estudada como ferramenta da comunicagao, pode ser

vista sob a 6tica de outras areas. Os psic61ogos veem a moda como um fen6meno

de motivagaa, onde as pessoas sao influenciadas par uma serie de fatores

psicol6gicos que as incentivam OU nao a estarem na moda (MIRANDA, 1998). Ja os

soci61ogas acreditam que a moda e usada para gerar um "sensa de identidade

pessoal", as pessoas vestem-se dela para "representar tipos sociais especificos e

formar senso de filiagao ou desassociagao com a construg8o de identidade social

por elas idealizadas" (MIRANDA, 1998, p. 10).
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Para as economistas a moda "e a cora98o da sociedade maderna de

consumo" (MIRANDA, 1998. p. 12). Eles definem que a mod a possui dois ritmos, 0

do desgaste e 0 da compra, "se 0 ritmo de compra e maior que 0 ritmo de desgaste,

se compra mais do que gasla, hi> mod a" (MIRANDA, 1998, p. 13), sendo assim a

submissao a moda so mente existira quando 0 ritmo de compra for maior que 0 ritmo

de desgaste. Os historiadores veern a moda como urn "fen6meno dclico temporario"

(MIRANDA, 1998, p. 14) que e adotada em um tempo e situa,ao especificos, e

representam as valores e 0 comportamento de um8 apaca.

Em geral, a ideia de que mesma quando nao dizemos nada, nossas roupas
estaa falando ruidosamente com lodos que nos veern, dizendo quem
somos, de onde viemos, 0 que gostamos de fazer na cama e uma dezena
de Qulras coisas intimas, talvez seja perturbadora. Usar 0 que 'todo mundo'
usa nao e uma solw:;ao, ainda mais que significa dizer a que todo mundo
diz. Todos conhecemos pessoas que tentam fazes isso; porem mesmo se
sua imilat;ao de 'todo mundo' e bem-sucedida, suas roupas nao se caram;
antes transmitem sem cessar a infonnaGao de que e um homem ou mulher
limida e convencional, possivelmente nao confiavel. Podemos mentir na
linguagem das roupas ou tentar dizer a verdade; porem, a menos que
estejamas nus au sejamos carecas, e impossIvel ficarmos ern silencia
(LURIE, 1997, p. 274).

2.4.4 Cor e comunicagao

"Viver sem cores nao tem senti do, e e absurdo, pais elas iluminam,

reanimam, levantam e trazem prazer aqueles que as usam e aqueles que as veem"

(VERSACE apud FISCHER, 2001, p. 28).

As cores sao fatores chaves para a comunica98o atraves da moda, elas sao

capazes de proporcionar atrageo ou repulseD, trazer estimulo ou depresseo

(VERSACE apud FISCHER, 2001, p. 27). "Para todo 0 lado que olhamos, tudo a que

vemos pode ser definido em uma s6 palavra: cor" (GARCIA, 2003). As cores quando
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bem usadas pod em manipular 0 mundo a sua volta, causar reagoes diferentes e

mudar as acantecimentas aa seu redar (GARCIA, 2003).

As pessoas sao facilmente estimuladas atraves da cor. Para quem usa a cor

adeta urn papel relevante de associagao emocional, para quem ave, pode esta

safrer alterac;6es hormanais, de pres sao sanguinea ou de temperatura do corpo

(FISCHER, 2001), "a cor chama a atenc;ao, cria emoc;6es como alegria, tristeza traz

memorias [ .. .]" (FRANCINI, 2002, p. 184).

A1E~m de proporcionar mudanc;as tao drasticas, a cor, em suas associac;6es

universais, pode proporcionar status, intelectualidade, sofisticavao, etc, enfim pode

trazer proveito a quem sauber usa-Ia (FISCHER, 2001).

Outro fator relevante e que a cor, muitas veZ8S reflete os problemas sociais,

culturais e ecan6micas de um pais (FISHCER, 2001). "Geralmente, refiete a

economia. Numa economia muito boa, voce vai ver cores vivas, limpas e nitidas,

numa economia muito precaria, havera 0 que S8 chama de "cores da epaca da

depressaa" (FISCHER et 81.,2001, p. 34).

Todas as cores passuem um papel importante, tanto na farmac;aa da

saciedade (FISCHER, 2001), quanta na definic;aa de um padraa de persanalidade

(GARCIA, 2003), e talvez par desempenhar este papel e que a cor e tao necessaria

e relevante na construyao da moda.

OVermelho

Esta cor serve como estimulante e tem um grande poder erotico. Para usa-Ia

a pessoa tem que ter seguranya e autoconfianya. 0 vermelho e uma cor vibrante, e

chama muita atem;ao das pessoas, portanto deve ser reservada para ocasi6es

especiais (FISCHER, 2001).
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As mulheres que 0 vestem, passam aos Qutros urn ar de paqueradoras,

drvertidas e dinamicas, (FISCHER, 2001) e por ser uma cor carregada de energia

acaba por atrair a aten9ao das pessoas (FRANCINI, 2002).

Os tons de vermelho-azulados indicam "energia, calor, talento e coragem"

(FISCHER, 2001, p. 35), ja 0 vermelho com base amarela ter um poder de atrair mas

atenr;80 masculina que as Qutros tons, pois e mais intense e causa maior

perturba9ao (FISCHER, 2001).

Para aquelas que usam a cor vermelha, certamente alcangaram a atenr;80

alheia, 0 reconhecimento, 0 poder e a paixao (FISCHER, 2001).

o Rosa

uO rosa e 0 vermelho des pido de sua raiva e erotismo, mas nao de sua

sensualidade" (FISCHER, 2001, p. 37). 0 rosa possui uma essEmcia aconchegante e

e urna cor que traz calma e positividade, atributos estes que simbolizam a intuig.3o e

estimula a criatividade. A pessoa que S8 veste de rosa transmite gentileza e afeto.

Esta e urna cor romantica e muito feminina, que carrega consigo a vitalidade juvenil

(FISCHER, 2001).

Vers6es 5uaves do rosa demonstram afetividades 81em de ser cores

divertidas, as rosas-shoching sao cores muito usadas pela moda e trazern rea90es

positivas as pessoas que as veern, e as tons com base amarela representam 0

romantismo (FISCHER, 2001).

o rosa e a cor que faz com que as pessoas ao seu redor sintam-se a

vontade ao seu lado.

o Preto

o preto e a cor mais chi que de todas. E ela que traz ao corpo da mulher uma

silhueta perfeita, com curvas esculturais de luz e sombra. Ela esconde as
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imperfeir;:6es e traz uma dramaticidade aos tra90S femininos. Apesar de ser Um8 cor

misteriosa e elegante, ela carrega uma grande associar;:ao com a mal, 0 perigo e a

rebeliao, mas sao fatores pouco relevantes considerando seu poder erotico e sexual

(FISCHER, 2001).

o tom de preto traz a modern ida de e sobriedade, alem de ser um a cor que

nunca sai de moda (FRANCINI, 2002). 0 preto e uma cor pratica, afinal combina

com todas as outras cores e nao suja tanto quanto elas (FRANCINI, 2002).

Segundo Francini (2002, p. 189) "cerca de 70% das mulheres que

experimentam 0 preto e outra cor de urn mesma modelo levarn, enfim, 0 preto

mesma"

o Branco

o braneD e a cor da pureza, da feminilidade, e sereno e limpo. E a cor da

confianr;:8, virtu de e aitruismo. A mulher de braneD e vista como fr<3gil,casta, com urn

ar angelical (FISCHER, 2001). 0 branco e a cor da "Iimpeza, ciareza e frescor"

(FRANCINI, 2002, p. 187), alem de ser a "op<;iio perfeita para quando nao queremos

tamar decisoes sabre cor. Faz-nos sentir limpas, renovadas e abertas a mudanr;:8s"

(FISCHER, 2001, p. 41). A cor branca e uma cor que traz status (FISCHER, 2001).

o Azul

E uma cor de respeito, pais "[... ] significa civilidade, status social,

eslabilidade, dignidade" (FISCHER, 2001, p. 42). Os Ions claros de azul sao

melhores recebidos pel os homens, e carregam um ar de espiritualidade e sabedoria.

Os tons escuros sao confiaveis e serenos.

o azul-marinho representa a proFundidade, 0 azul-rei a Fe e boa vontade,

alem de trazer a quem 0 usa maior considera<;ao por parte dos outros, os azuis mais
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densos relacionam-se com a tradiyEio e as azuis claros inspiram a fantasia e a

diversao (FISCHER, 2001). 0 azul traz lidelidade e respeito (FISCHER, 2001).

o Amarelo

E a cor que nossos olhos captam primeiro, e tambem a primeira que 0

cerebra registra. Par isto esta cor pode trazer irritagElo, desconforto e ansiedade,

alem de causar distrayao e perda de paciencia. 0 amarelo e uma cor estimulante e

par isto aumenta a adrenalina no sangue. E tambem a cor do dinheiro (FISCHER,

2001).

Os tons claros do amarelo representam 0 Udistanciamento artistico e

lilosolieo" (FISCHER, 2001, p. 45), 0 amarelo sol signiliea "esperanga, futuro e

sagaeidade" (FISCHER, 2001, p. 45) e 0 dourado traz luxo e prestigio e da

iluminagao (FISCHER, 2001).

o amarelo simboliza 0 otimismo, tern um carater efemero e par isto esta

ligado a expeetativa (FISCHER, 2001).

Purpura Paixao

E a cor da paixao, dos sentimentos. Esta cor atrai a criatividade a paixao e a

espiritualidade. Varia¢es desta cor trazem SenS8yOeS diferentes, a violeta e a cor

dos sonhos e da espiritualidade, a roxo traz a distancia e 0 violeta a paix8o.

(FISCHER, 2001).

o Verde

o verde representa a crescimento e a fertilidade, traz aos alhos um

relaxamento, pais as raias incidem diretamente na retina, e ainda representa a

renovaryao. E a cor que sugere a cura, 0 recomeryo, a rejuvenescimento e 0 meio

ambiente (FISCHER, 2001).
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Porem 0 verde tern seu lado negativD, as tons de verde estaa ligados a
inveja; suas caracteristicas impedem que 0 verde seja uma cor poderosa; e uma cor

fresca demais 8, portanto aponta para falta de maturidade au experiemcia; tfaz

sensa~6es como 0 enj6o; e lembra seres extraterrestres (FISCHER, 2001).

Os tons mais suaves carregam a compaixao e 0 espirito aberto, al9m de

sentimentos euf6ricos e serenos. Os tons escuros sao cores de prestigio na alta

sociedade (FISCHER, 2001).

o verde-azul ado escuro "simboliza 0 prestigio, sucesso financeiro e boa

cria~o" (FISCHER, 2001, p. 43), as mulheres tem forte apego por cores como 0

verde-agua, pois S8 sentem a vontade na preseng8 destes tons, e os homens nao

reagem positivamente a tons de turquesa (FISCHER, 2001).

o Laranja

Pessoas que usam laranja sao extremante preocupadas com a opiniao dos

Qutros em relag80 a elas proprias. E uma cor muito caloros8, energetica e

audaciosa. (FISCHER, 2001). Mulheres que usam 0 laranja sao levadas a serio.

Os tons de pessego e coral representam praticidade, ja a laranja vivo a

reciprocidade, e as tons de terra "tendem a nos retratar como pragmaticas e

conscientes do meio ambiente" (FISCHER, 2001, p. 48).

o Marrom

Cor informal, que traz a seguran~ e a tranquilidade, e agradavel e quente e

carrega 0 poder (FISCHER, 2001).

o marrom profunda indica confiabilidade, marrom-rosado representam

pessoas com boa educagEio e profissionalmente bem sucedidas, tambem indicam

status social. Seu defeito e que por ser uma cor neutra nao transmite sentimentos

(FISCHER, 2001).
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Cinzas

E a cor do "refinamento, da classe, da eficiimcia" (FISCHER, 2001, p. 49), e

par ;sto e a cor preferida pelos intelectuais. 0 cinza e uma cor seria com certa ar de

caretice (FRANCINI, 2002).

o tom de prata traz afluenci8, 0 cinz8-890 e cinza-esverdeado trazem

sens896es ruins, 0 cinza fechado e uma cor madura e 0 dnza amarronzado "pode

fazer uma pessoa parecer velha, cansada e abatida" (FISCHER, 2001, p. 50).
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3. PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

buscou-se responder as seguintes quest6es:

Qual 0 perfil sociodemografico das

a!,j'1.e'la~rao entre 0

relar;ao a

a~~varia"ei:s:<f1est.e problema

3.1 ESPECIFICA<;:Ao DO PROBLEMA

Este estudo tern a intenr;80 de verificar

Autoconceito e as caracteristicas de consumo de ve,,,u,am'll'l!aIIlU(]e,, J"

Quais sao as habitos de consumo de

Quais sao seus habitos de compra de

suas atitudes e habitos de consumo de vestuE.irio?

3.2 DELIMITA<;:Ao DA PESQUISA

Para Mattar (2000, p. 15) "a pesquisa de

sistematica, control ada, empirica e critica de dados com 0

(au) descrever fatos e (au) de verificar a existencia de

fatos (au variaveis) referentes ao marketing de bens,

marketing como area de conhecimento de administrar;ao"

e ou
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Este presente estudo tern par objetivo a elaborac;ao de uma pesquisa de

marketing, que visa identificar a existencia de relac;.3o entre 0 autoconceito e as

caracteristicas de consumo de vestuario e atitudes em retac;eo a Moda vestuario

para as mulheres de 20 a 35 anos, das classes fA' e 'B', segundo criteria Brasil.

A abordagem metodologica adotada, para viabilizar a elaborayao deste

estudo, caracterizou-se como uma pesquisa conclusiva descritiva. Este tipo de

abordagem visa alem de Qutros propositos 0 de "descobrir OU verificar a existencia

de relaC;8o entre variaveis", e "descrever as caracteristicas de grupos" (MATTAR,

2000, p. 24).

Para Malhotra (2001), a pesquisa descritiva e "um tipo de pesquisa

conclusiva que tern como principal objetivo a descric;ao de algo - normal mente

caracteristicas ou func;ao do mercado", este conceito vern a afirmar 0 prop6sito deste

projeto, que visa a identifica<;ao de algumas caracteristicas do publico-alvo.

Com estudos ja feitos nesta area - Moda, pode-se observar que muitas sao

as variaveis que interferem no consumo, porem a autera Miranda (1998), ja citada

anteriormente, afirmou que 0 consumo de moda tem relac;ao com 0 autoconceito. As

mulheres "procuram se vestir de acordo com seu autoconceito ou com 0 qual se

identificam" (MIRANDA, 1998, p. 101). Esta afirmayao proporciona um conhecimento

maior em relac;ao ao tema proposto, possibilitando assim desenvolver uma pesquisa

de levantamento de campo (MATTAR, 2000).

As variaveis, autoconceito e atitude foram estabelecidas atraves de baterias

de concordancia. Para a identifica<;ao do autoconceito, foi aplicada uma bateria de

concordancia indicada pela psic610ga Rosane Santiago Eugenio Ferreira, a qual foi

responsavel pela corre<;ao desta teste. Esta bateria, chamada de Escala Reduzida

do Autoconceito, foi desenvolvida pelo CEPA - Centro Editor de Psicologia Aplicada
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- tabela 01. Esta escala e composta par 30 afirmac;oes, onde cada res posta possui

urn determinado numero de pontes, que ao final sao somados, chegando assim ao

autoconceito. Esta escala possibilita a identificac;ao de quatro diferentes tipos de

autoconceito, a "desvalorizada", a "mal estruturada", a "bern estruturada" e a

"supervalorizada"

Tabela 01: BATERIA DE AUTOCONCEITO

2 I Sou uma pessoa rna

31Meus-;~gos ;;a~··temcO;:;-fi~nlVa-e;;; mim---

4 Sou honest a

5~ao sO~ingu"e~ __- "-=" --.---
6 GOSlo de me apresentar bem Ilmpa sempre

7 Tenho muito autocontrole

10
90510 de ser exalamenle como sou

12 Sou 1<'10sociavel quanta gostaria de ser

13.1Gostaria de t~~ar alg";;-masp7rtes d-;-;;;eucorpo
14 Eu me desprezo
15 Gosto de fofocas -

1'16lSo~legante q~to gostaria de ser -

~nho sincero interesse p_orminh--aiamflia-·
29_

f
Nao procedo bem como m~famil~~ per;saque 0 ra90

IL30 Assumo a culpa, quando sou culpado-- --=- =. ~ == =-===

FONTE: Centro de Psicologia Aplicada - CEPA.

Ja para a varia vel alitude, foi utilizada a bate ria que a au lora Miranda (1998),

label a 02, desenvolveu sem seu trabalho, alraves de enlrevislas com profissionais
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da area. Esta escala fOl adapta e reduzida com a finalidade de torna-Ia mais

adequada para este estudo.

i-~~:~~;:;:~~:~:;:::;r:~lI~r:a",'====
4 Com pro fcupa para seduzif

5 Com pro fcupa para ser notada
ICompro fcupa para estar de acorde com
Com pro faupa para parecerO·Clueoeu

- -a--;-COm-pro fcupa para- seraceita -~~
9 Compte fcupa para abter status

~~:~:~: ~~~::::~: :e~::Un~:relegante--=-1-!r!=
~ Com pro fcupa para ser dif.=.rente
~ -2-3 Com pro fcupa para comunicar 0 que sou _

FONTE: Escala adaptada de Miranda (1998),

3.3 POPULA<;:AO E AMOSTRAGEM

A popularyao desta pesquisa consiste das mulheres Curitibanas da classe 'A'

e '8' com idade entre 20 a 35 anos.

Para representar esta populat;ao foi definida uma amostra de 120 mulheres

utHizando-se a tecnica de amostragem neo probabilistica par conveniEmcia, e este

tipo de pesquisa visa "obter uma amostra de elementos convenientes" on de a

"sele~ao das unidades amostrais e deixada a cargo do entrevistador" (MALHOTRA,

2001).
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3.4 COLETA DE DADOS

Para a coleta de dados primarios fai desenvolvido urn questionario

estruturado, com algumas perguntas nao-estruturadas (MALHOTRA, 2001),

apendice 01, com a maioria das perguntas fechadas e 5 perguntas abertas. Como

auxilio ao questionario, foram utilizados cart6es, apendice 02, para as perguntas de

frequencia e concordflncia bern como para as perguntas que envolviam cores,

apendice 03.

A coleta deu-se no mes de outubro, entre as dias 1 e 10, totalizando 10 dias,

com entrevistas pessoais (MATTAR, 2000). A pesquisa foi aplicada na rua XV, nos

horarios de 09:30h ate 19:00h. Ao total foram entrevistadas 120 mulheres, das

classes 'A' e 'B', segundo criterio Brasil, entre 20 a 35 anos. Tanto a classe social,

quanta a faixa etaria, foram escolhidas pela pesquisadora, que optou par urn publico

com poder aquisitivo maior e com uma certa mat uri dade em rela9.30 a Moda

vestuario.

Do total de pesquisas feitas e aprovadas, 100 questicnarios fcram feitcs por

quatro mulheres, que trabalham na area, e os 20 restantes foram feitos pela

pesquisadora, que optou por aplica-Ios visando um cantata direto com 0 publico-

alva. As quatro entrevistadas cantratadas passaram por um treinamenta e entraram

a campo so mente quando ja estavam dominando 0 questionario.
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3.5 TRATAMENTO DOS DADOS

Depois de aplicados as questionarios, a pesquisadora analisou e verificou

todos as dados obtidos, sendo que em alguns casas foi necessario fazer a volta dos

mesmos. Com todos os questionarios prontos e devidamente ordenados, comec;ou a

fase de codific8ryao das perguntas abertas. Esta fase 58 estendeu por mais urna

semana, tendo em vista a quantidade e a dificuldade de codificar as perguntas

abertas.

Com os questionarios aplicados, analisados e codificados, partiu-se para a

lase de digita~ao. Os dados loram transcritos para uma planilha do Excel, e depois,

ja na fase de processamento, estes mesmos foram inseridos em urn software

estatistico SPSS, onde foram gerados as dados. Para os cruzamentos foi utilizado

Dutro software estatislico a Win cross.

Par fim, com 0 processamento pronto, as tabelas puderam ser elaboradas

no Power Point e as conclus6es e recomendac;6es puderam ser finalizadas no Word.

3.6 LlMITA<;OES DA PESQUISA

Esta pesquisa nao pode servir para generalizar toda a populac;ao de

mulheres de Curitiba afinal foi abrangido apenas um determinado segmento (cia sse

A e B de 20 a 35 anos). No entanto, e um estudo de sum a relevancia par levantar

caracteristicas de Moda do segmento consumidor.
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4. APRESENTAr:;Ao DOS RESULTADOS

A seguir serao apresentados as dad os referentes

A analise destes dados sera vista, na seguinte mrlon"";;.e6;.;;--;:o

obtidos atrav8S de frequencias simples, e logo

da verifica~ao da segmenta~ao a partir do aUloco'.l,oelllo.

- Primeira parte:

Dadas Pessoais;

Processo de compra de vestuario;

Caracteristicas de usc de vestuario;

Atitudes de Moda e Autoconceito;

- Segunda parte:

Analise do grupo udesvalorizadas";

Analise do grupo "mal estruturadas";

Analise do grupo ubem estruturadas";

Analise do grupo "supervalorizadas";

as idades de 20 a 24 anos, a quat

ficaram aquelas com idades entre 25 a 29

entre 30 a 35 anos, com apenas 13%.
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Grafico 01: IDADE

'152%

29"4

j30335anos~""113%

Base: 120 en11evistildas

Tendo em vista que a classe econ6mica foi um dos filtros do questionario,

aceitando apenas as mulheres que S8 encaixassem entre as classes 'A' e '8',

Segundo Criteria Brasil, obtiveram-se as seguintes resultados. A classe '8' foi a que

concentrou 0 maior numero de respondentes com 54%, sendo que deste total, 31 %

representa a classe '81' e 23% a c!asse '82' Ja classe 'A' correspondeu a 47% ande

37% da classe 'A2' e apenas 10% a classe econ6mica 'A1'

Griliico 02 CLASSE FCONOMICA

"1

31
%

Base 120 entrevistadas
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Com relayao 80 astado civil, mais da metade das mulheres sao solteiras

(66%), em seguida vem as casadas com 28% e as divorciadas, com urna

percentagem bern menor, 6% do totaL

Gnifico 03: ESTADO CIVil

...•
26%

'""i
6%

Bnse 120 entrevistadas

Quando perguntado S8 tinham filhos, tres em cada quatro mulheres

responderam que nao. Apenas 25% delas afirmaram que tern filhos.

Grafico 04: FILHOS
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Apenas 26% das entrevistadas sao formadas com 0 superior complete. A

grande maiaria, 71 %, esta com 0 colegial completo/superior incompleto, e somente

3% tern 0 ginasiD completo/colegial incompleto.

Grafico 05· GRAU DE FSCOLARIDADE

-.
I

supetIOr~~26%
completo

Colegl31

completo!

superior

imcomplelo

,,%

Glnasloc~:I:~~~~1~ 3%
incompleto

Buse: 120 entrevistCldus

A maiaria das entrevistadas trabalha em empresas, porem sem cargo de

chefia (36%), em seguida, com 18% estao as mulheres que nao trabalham, apenas

estudam, ja com 12% as trabalhadoras aut6nomas, logo apas as estagiarias com 9%

e com 8% estaa as mulheres que trabalham em empresas com cargo ou fun980 de

chefia e com 7% as profissionais liberais. as Qutros 10% somam outras categorias

que tiveram um percentual inferior a 4%.

Grafico 06: OCUPAc;:i\O

Emreg~d~ sem lun<;:lo de chefi:l -~--- ·~~36%

Tr;lb"lh3dor~ 3utonom~ """'-12%

Eslagi;'iria "'9%

Empregada com fl.ln<;ao de --- 8%

~~outros. ~10%

Base: 12D entrevistad<:ls
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A renda da maioria destas mulheres compreende a faixa de R$ 496,01 a R$

1064,00 (47%), aquelas cuja renda e inferior a este valor somam 19%, e com renda

superior aquele 29%, apenas 6% nao tern ganhos, considerando somas com Salafia,

pensao, mesada, etc.

Grailco 07. RENDA MENSAL

Ate262,OO ~4%

Enlre262,OI3496,Oor- '-15%

Enue496,Olal064.00 r'':'" "--~7%

Enlr.l0S4,OI,,1710,OO '-'13%

Enllel770,OI32943,00 8%

E"tre2943,OI35554,OO~7%

Mats de 555,01 ~ 1%

Nad3 ~6%
Base: 120 cntrevistadas

A estas 120 mulheres foi perguntado qual as revistas que costumam ler, e

obserVDu-se que 8% nao tern 0 habito da leitura, porem a grande majaria costuma

ler revistas como a revista Veja (66%), Nova (28%), Caras (27%), Istoe (24%),

Claudia (22%), Boa Forma (20)%, Exame (17%), Superinteressante (13%), Epoca

(12%), Contigo (12%), entre Qutras. Ao somar as revistas que estao relacionadas

com noticias como a Veja, Epoca, Exame, etc, observa-s8 que estas sao mais

procuradas que as revistas tidas como de auto-ajuda (RODRIGUES apud JOFFIY,

1999) como a Claudia, Nova, etc. A primeira classifica~ao obteve 132% de

respostas, ja aquelas revistas que S8 encaixarn no segundo 85til0 somaram 109%.
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Gn3flco 08: REVISTAS MAIS lIDAS

Veja --~66%

ISIOe

--,,--...- 28%

~27'1o

24"/0

Claudia .•.• -22%

Soarorma ~, .. ~20%

--'"17%

Superisleressanle -13%

Epoca~12%

Contigo --tl12%

Nao costuma ler ......- 8%
Base: 120 cntrevisladas

Enfim 0 perfil destas mulheres pode ser descrito como:

A maioria e solteira (66%), sem filhos (75%), da cia sse B (53%) e entre as

idades de 20 a 24 anos (52%);

Sao mulheres que possivelmente estao entrando no mercado de trabalho,

em decorrencia da propria idade e pel a maioria ocuparem cargos sem fun980 de

chefia (36%), alem de muitas nem trabalharem ainda, per estarem estudando (18%).

Estas mulheres, em decorrencia da pouca idade, estao cursando 0 superior

ou pararam seus estudos 80 concluirem 0 colegial (71%). Sao mulheres estudadas,

sen do que apenas 3% ainda naG concluiram a colegial, e 26% ja estao formadas em

seus cursos superiores.

A renda delas e inferior a R$ 1200,00 0 que corrobora sua ocupa<;:iio, mas

sao rnulheres que gostam de estar bem informadas, teem revistas de noticias sem

esquecer de revistas de auto-ajuda como Walter Rodrigues (apud JOFFIL Y, 1999)

ctassifica as revistas que falam de moda, comportamento, etc.
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4.2 PROCESSO DE COMPRA

A metade das mulheres entrevistadas costuma fazer a maieria de suas

compras em lojas de rua no centro (50%). As lojas de shopping tambem sao muito

frequentadas par 37% delas, ja as lojas de departamentos, que naG sao muito

comuns em Curitiba, sao frequentadas por apenas 11 % e 3% delas freqOentam lojas

de rua nos bairros.

Grafico 09: TIPOS DE LOJAS QUE
COSTUMA COMRAR VESTUARIO

Loja$de ~...,..=_=-".....,
shopping

LOj35de

departamento
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Ao pedir que lojas costumam comprar roupas de vestuario, as mulheres

responderam que compram na C&A (72%), na Renner (60%), na Billie Brothers

(23%), na Levis (19%), na Mariza (13%), entre outras como a Arezzo, M. Officer,

Cavezalli, Squale, (8%), e Makengi, TNG, Ellus e Hering, (7%). Dentre as cinco mais

citadas, apenas a Icja Mariza e de fata uma loja de rua no centro, as Qutras possuem

lojas tanto no shopping quanta no centro de Curitiba.
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Grafico 10: LOJAS ON DE sAo EFETUADAS AS
COMPRAS DE VESTUARIO
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Urn pOUCO mais da metade das mulheres compram roupas apenas uma vez

par mes (52%), algumas (29%) fazem compras de vestuario menes de uma vez por

mes, poucas (10%) fazem compras toda semana. Apenas 9% costuma comprar uma

vez a cada 15 dias.

Grafico 11 FREQUENCIA DE COMPRAS
DE VESTUAHIO

uma vez por
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As mulheres nao costumam fazer suas compras de v8stuario acompanhadas

(57%), porem as que vao acompanhadas preferem a companhia do marido ou

namorado (13%), da mae (10%), dos amigos (9%), de irmas (8%), das filhas (2) ou

da cunhada (1 %),

Grafico 12 PESSOAS QUE AS
ACOMPANHAM EM SUAS COMPRAS DE

VESTUARIO

Maridol n"moTado ~- ,,%
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Amigos '~9%
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Base: 120 entrcvistadas

Quando VaG as compras de vestuario, a grande maioria das mulheres utiliza

seu proprio dinheiro (58%) para efetuar 0 pagamento de suas compras, 23% delas

utiliza na maioria das vezes, e 13% de vez em quando. Apenas 4% nunca utiliza, e

2% raramente utiliza seu proprio dinheiro para fazer suas compras.

Graflco 13' FREQUENCIA EM QUE sAo
PAGAS, COM 0 PROPRIO DINHEIRO, AS

COMPRAS DE VESTUARIO

Sempre

Namaloria """"'·~····-'23%

De vel em po
qU31'1do

Raramenle "2%

Nunca ~4%

Base: 120 enlrevisladas
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Duas em cada cinco mulheres tern 9ast05 mensa is com vestuario entre R$

200,01 a R$ 400,00 (43%), outras (38%) gastam ate R$ 100,00, e de R$ 100,01 a

RS 200,00, apenas 11 % gastam entre R$ 400,01 a R$ 800,00 e somente 1% gastam

acima de R$ 800,01. A media de gastos com vestuario foi de R$ 218,67, sendo que

o menor gasto com vestuario foi de R$ 40,00 e 0 maximo chegou a R$ 1500,00.

Grafico 14. GASTO MEN SAL COM
COMPRAS DE VESTUARIO
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o item que as mulheres mais consideram na hera de comprar uma roupa e 0

pre<;o (189),0 segundo criterio de escolha e a qualidade do tecido (145) e 0 terceiro

criterio analisado e 0 estilo da roupa (108). Esta pontua<;ao e calculada atraves do

escore ponderado. Para chegar a este escore e assim encontrar as 3 principais

criterios de avaliaC;8o, sao multiplicados par 3 os itens citados em primeiro,

multiplicado par 2 as itens citados em segundo e par 1 as itens citados em terceiro

lugar, em seguida sao somados todos as itens correspondentes e assim obtern-se

as val ores do primeiro, segundo e terceiro criteria mais impartantes na escolha de

uma roupa.
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Tabela 03: CRITERIOS PARA
ESCOLHA DE VESTUARIO

..~ ,mnn~rf1'" _
~1°~'Pre<;:o__ 189~
2° ~-tQualldade do tecldo -I.- 145

r 3° 'Es!llo~a ! 10fL.J
L Base 1~.o enlev~stadas .~

As caracterislicas gerais destas mulheres em relac;ao 80 processo de

compra do vestuario sao as seguintes:

Elas tern par costume comprar em lojas de rua no centro (50%), como a

C&A (70%) e Renner (60%), e vilo as compras uma vez por mes (52%), geralmente

sozinhas (57%), onde costumam gastar e, sempre ou na maiaria das vezes, pagar

(81%) pelas compras, em media R$ 218,67. 0 primeiro criterio para escolher suas

roupas e 0 prec;o (189), 0 que vern a justificar as lojas onde costumam comprar fazer

suas compras, afinal sao lojas populares que tern como principal caracteristica

pagamentos a longo prazo; 0 segundo criterio e a qualidade do tecido (145) e 0

terceiro, elas analisam 0 8stilo da roupa (108). Estas caracteristicas levarn a

acreditar que as compras mais rotineiras e basicas sao feitas em lojas mais comuns

que prezam os prazos de pagamentos, ja para pecyas com maior qualidade do

tecido, elas devem buscar lojas como M. Officer (8%), Makengi (7%), entre outras,

para efetuar suas compras, afinal lojas como C&A e Renner, nao prezam por

produtos de qualidade e sim prezam por produtos com um bons precyo e prazos de

pagamento.
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4.3 HABITOS DE VESTUARIO

As mulheres vestem-se de acordo com as tendencias da mod a de vez em

quando (46%), algumas (25%) acompanham estas tendencias na maiaria das vezes

ou sempre, e outras (29%) nunca au raramente seguem as tendEmcias apresentadas

pela industria da Moda.

Graflco 15: FREQUENCIA COM QUE SE
VESTEM CON FORME AS TENDENCIAS

DAMODA
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As mulheres S9 importam muito com sua aparencia. Uma das caracteristicas

que vern a corroborar esta afirma9ao e a preocupa/yao da grande maiaria, em

sempre (44%) ou na maiaria das vezes (34%), combinar pe98s de roupas com seus

acess6rios. Algumas, pouco interessadas com este aspecta, preocupam-se com ista

de vez em quando (14%), ja as mais despreocupadas, raramente (6%) au nunca

(2%) se preacupam, pais naG e algo que cansidere impartante.
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Grafieo 16: FREQUENCIA QUI"
COMBINAM ROUPAS COM ACESSORIOS
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Quando S8 trata de combinar 0 sapato com a bolsa, 38% das entrevistadas

sempre combina estes acessorios, 23% de vez em quando, 22% procura combinar

na maiaria das vezes, ja as que nao S8 preocupam com isto somam 18%. Neste

case observa-s8 que a mais da metade (60%) sempre au na maiaria das vezes

procuram combinar 0 sapato com a bolsa, e sao poucas as que raramente ou nunca

eombinam (18%).

Grafieo 17: FREQUENCIA QUE
COMBINAM SAPATO COM BOlSA
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Em relay80 aD grau de satisfa<;c3o com a maneira que S8 veste, todas as

mulheres estao satisfeitas, afinal nenhuma delas apontou para a insatisfac;ao.

Aquelas que estao total mente satisfeitas somam 53%, seguida das que estao

satisfeitas (33%) e das que nao estao nem insatisfeitas nem satisfeitas (15%).

Graflco 18: GRAU DE SATISFACAo COM
RELACAo A MANEIRA QUE SE VESTEM

Totalmentesatisfeita ""~--·----'~S3%

SatjSfeila~

Sase: 120 ~!ltrevistadas

Para aquelas que nao estao nem satisfeitas nem insatisfeitas com a maneira

com que S8 vestem, reclamam da "Falta dinheiro para comprar as roupas que

gostaria" (39%), pais acham que as roupas sao muito caras (22%), 0 que vern a

dificultar a compra. Porern consideram que suas roupas tern urn born C8imento (6%).

As mulheres que estao satisfeitas com seu visual acreditam que seu grau de

satisfagao deve-se ao fato de elas usarem roupas que as fagam senti rem bem (54%)

e tambem sao roupas que seguem seu estilo (13%), mas algumas (5%) reclamam,

pois gostariam de ter mais dinheiro para comprar mais roupas.

Quanta ao grau de satisfa9ao maximo, as mulheres justificam que se deve a

suas escolhas, como roupas que as fagam se senti rem bern (77%), que reflitam sua

personalidade (10%), alem de vestirem roupas com bom caimento (8%), que sejam
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confortaveis (8%) e fazem questao de combinarem suas pe98s de roupas (8%).

Contudo reclamam da falta de dinheiro, pais gostariam de comprar mais roupas

(12%).

Tabela 04 MOTIVOS QUE JUSTIFICAM 0 GRflU DE SATISFACAo
COM 0 VESTUARIO

Qual a molivo de tal grau de satisfar;ao

Usoroup..!~~~azem c~esinta bern 1

Gosto do meuestilo )

FaUadi~ara compr;-~~'~pas guegOS-;~'i~ 39%--- ._-

Uso roupas com bomcaimef1to __ +-6%
~preusoroupas~~~90 __-__ 3~

j Procuremevestilcom r~as confortavas ~ - -
f.O m¢~ gue me VI. 'slo reflet~a minha p'!!:rsonal~ade .. __ - . - _

JGostanadecomprarroupasmai~ 22%-L- -

lBase:120entr~ ___. 18 ~ 63

Para aquelas que nao responderam que estao totalmente satisfeitas com a

maneira que S8 vestem, foi perguntado 0 que gostariam de mudar ou acrescentar no

visual com a finalidade de atingirem um de satisfa9ao maior. Como se obteve urn

numero elevado de respostas, optou-se por separa-Ias em 'Nets' nos quais foram

reunidas as respostas parecidas ou que falavam sobre 0 mesmo assunto.

A partir destas respostas observou-se que as mulheres gostariam de mudar

alguma coisa em suas roupas (17%), como por exemplo usar mais cal9a jeans (4%),

gastariam de compras mais roupas (12%) como roupas de marca (5%), au

acrescentar mais acessorios (10%) em seu visual, de preferencia cinto e bolsas

(3%), algumas querem mudar seu estilo (7%), tanto para adotar apenas um estilo

(2), como para mudar seu estilo atual (2%), Mas tambem gostariam de ter mais

dinheiro (7%) para atender aos seus desejos, ou necessidades. Algumas estao com

pouco tempo (6%) para se produzir e outras nao estao satisfeitas com seu proprio

corpo (5%), pois acham que estao um pouco acima do peso (1 %).
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Quanta a preferencia por cores, as mulheres, no inverno usam 0 preto

(93%), as tons de azul (60%), tons de marrom (52%), tons de vermelho (39%), tons

de purpura (35%), entre Qutros. POfem 0 que chama a atenyao e a preferencia pel a

cor preta, pOis foi citada par 93% das respondentes. Os tons mais s6brios sao as

mais procurados no inverno. As cores correspondentes aDs tons mais citados sao:

'azul T, (13%), a 'marrom 121' (27,5%), a 'vermelho 126' (20%) e a 'purpura 34'

(15%), cartela de cores apendice 03.
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Grafico 19: CORES MAIS USADAS NO
INVERNO
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Ja no verao as tons mais procurados sao as tons de azul (88%), 0 branco

(64%), as tons de rosa (58%) e as tons de amarelo (50%), entre outros. Neste caso

pade-se observar que as cores mudam radicalmente quando comparadas com as

mais usadas no inverno. As mulheres procurar cores mais vivas, mais alegres, para

vestir no verao.

Grafico 20: CORES iVlAIS USADAS NO
VERAo
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Ao responderem quanta a cor predominante em suas roupas, a grande

maieria das mulheres foi categorica ao afirmar que e a cor preta (56%), 0 que

confirm a a informa<;ao da Franeini (2002, p.189) de que "[ ... ]70% das mulheres que

experimentam a preto e outra cor de urn mesma modele levarn, enfim, 0 preto

mesmo". Depois do preto a cor mais predominante e 0 azul (16%) e 0 branco (12%).

Grafleo 21· COR PREDOMINANTE DAS
ROUPAS
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o tom azul e a cor que as mulheres mais gostam, com 26%, seguido do

preto (25%), depois vern as cores menDS citadas como 0 rosa (10%), 0 branco (9%).

o marrom (8%), entre Qutras.

Grafleo 22. COR PREFERIDA
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As mulheres costumam levar em media 33 minutos para 58 arrumar, durante

a semana para compromissos rotineiros, parem quando S8 trata de passeios

noturnos esta media passa para 65 minutos as quais sao gast05 com a constrw;ao

da aparencia.

Gr;!lflco 23. TEMPO GASTO PARA
ARRUMAR-SE DURANTE 0 DIA

De46a6D~

Base: 120 entrcvistadas

Grafico 24. TEMPO GASTO PARA
ARRUMAR-SE DURANTE A NOlTE

De 16 a 30
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Base: 120 cntrevisladas

Com rela~o a roupa que elas costumam usar durante 0 dia, como para ir

trabalhar, au a compromissos rotineiros, as mulheres usam caly8 jeans (50%),

blusinhas (62%) ou camisas (29%) e algumas gostam de sair de jaqueta (20%).

Gostam de sair enfeitadas com acess6rios como brincos (48%), anel (31 %), pulseira

(14%), cinto (38%), rel6gio (13%) e algumas optam par nao usar nem um acess6rio
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(6%). Outro acess6rio muito usado e a bolsa com 55%. Apenas 5% costuma sair de

casa maquiadas. Quanta ao calgado 76% lembraram de citar que usam algum tipo

de calc;ado, provavelmente as que nao citaram consideram peC;8S como esta sem

importimcia, assim 0 calc;ado mais citado e 0 sapato (39%), seguido da bota (18%) e

do tenis (16%) Algumas mulheres VaG a seus compromissos diarios com conjuntos

(20%) como 0 terno (12%). E com relagao aquelas que definiram seu estilo 18%

afirma que sai de casa vestida estilo social (6%)

Tabeia 06: ROUPAS E
ACESSORIOS MAiS USADOS

DIARiAMENTE
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Para as finais de semana as mulheres basicamente mantem as mesmas

escolhas quanta a vestimenta. Usam acess6rios (80%), como brinco (47%), anel

(23%), pulseira (17%), cinto (34%), rel6gio (12%), entre outros. Usam bolsa (59%) e

sandalia (28%). Costumam vestir blusinhas (73%), call'a jeans (58%) e algumas

preferem usar saia (24%). Quanto ao estilo, para aquelas que 0 definiram (13%),

classificaram como esporte (5%).

Tabela 07. ROUPAS E
ACESSORIOS MAIS USADOS NOS

FINAlS DE SEMANA

! ~~~:~
Anel r= -23%_
Pulseira 17%
SUBNETOUTROS ACESSORIOS 1 51%-1
Cinto 34%
Rel6gi~o __ -"·~·~I 12% ~

SUBNET NENHUMACESSQRIO 3% ~

SUBNET BOTA
SUBNET SANDALIA 28%
SUBNET TAMANCO 8%

SUBNET QUTROS CAU;:AD~~ 22% ..,lr.enis ~
Base: 120 entrevisla:::";::as'- _



97

Ja para ocasi6es mais especiais como passeios noturnos as mulheres

continuam a usar acessorios (94%), mas agora a calC;8 social aparece (8%) junto

com a cali;a jeans (8%), as blusinhas tam bern sao usadas (43%), mas 0 que entra

mesmo em cena e 0 vestido (47%). Apesar da pouca incidencia, a maquiagem e
adotada par 8%, percentua! este maior quando comparado ao usa durante 0 dia. A

saia tambem entra em destaque (38%). No geral elas buscam peg8s um pouco mais

requintadas, como blusas mais chiques, acessorios mais chamativQs, para nao

deixar a noite passar em branco.

Tabela 08- ROUPAS E
ACESSORIOS USADOS NO

PERioDO NOTURNO
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De modo geral as mulheres nao estao total mente ligadas nas tendencias da

moda, uma vez que apenas de vez em quando (46%) S8 vestem de acordo com lais

tendemcias. Mas estao ligadas em seu visual, pois S8 preocupam em combinar suas

roupas com os acess6rios (78%) e 0 sapato com a bolsa (60%). Quanto ao grau de

satisfa980 com a maneira com que se vestem as mulheres indiscutivelmente estao,

mesmo que parcial mente, satisfeitas. Para aquelas que estao total mente satisfeitas

(53%) justificam-se afirmando que as roupas que usam sao roupas que as fazem S8

sentirem bern (77%). Justificativa esla que as mulheres que estao satisfeitas (33%)

tambem argumentam (54%). Porem para aquelas que nem estao satisfeitas nem

insatisfeitas (15%) a justificativa e Qutra, slas apontam para a falta de dinheiro

(39%), pois gostariam de comprar mais roupas. As mulheres que nao estao

total mente satisfeitas gostariam de usar roupas diferentes (17%), ou comprar mais

roupas (12%) ou mesmo usar mais acess6rios (10%). Enfim gostariam de ter mais

OP90es tanto de roupa quanto de acess6rios.

Estas mulheres costumam usar tons mais escuros no inverno e tons mais

claros no verao. Gostam de tons de azul (26%), mas em seu guarda-roupa

encontram mais roupas pretas (56%). Em dias comuns e para compromissos

rotineiros, gastam em media 33 minutos para se arrumar, ja para compromissos

mais especiais, costumam levar mais de uma hora em media (65').

Durante 0 dia usam cal9a jeans (50%), blusinha (62%), sapato (39%) e

brinco (48%). Algumas (20%) usam conjuntos tipo terninho. Em finais de semana,

para passear, elas usam cal9a jeans (58%), ou saia (24%) com blusinha (73%),

preferem usar sandalia (28%) e nao tiram 0 brinco (47%). Ja para passeios noturnos,

a calc;a e abandonada, pOis preferem usar saia (38%) com blusinha (43%) ou um

vestido (47%), com sandalia (30%).



99

Observa-s8 que a aparencia tern import§mcia para estas mulheres, pois casa

contra rio nao teria porque S8 preocupar em combinar peCY8s,em variar roupas em

escolher tons. Se a aparencia nao fosse importante para elas, nao S8 justificariam os

ga5t05 com tempo e dinheiro, a que sao facilmente percebidos neste estudo.

4.4 ATITUDES EM RELACAO A MODA, E AUTOCONCEITO

As mulheres naG demonstram preocupaC;8o em "mostrar competencia e

seriedade" atraves da roupa, pois cerea de 56% discordam desta afirmacy8o.

Tambem discordam que usam roupas para S8 transformar (66%), e naG aceitam a

ideia de que S8 vestem "para ficar de acordo com seus amigos" (70%). Elas

concordam que a roupa serve para seduzir (63%), mas nao signifiea que todas

querem ser natadas, afinal as que concordam com est a afirmac;ao somam 46%, ja

as que discordam somam 42%.

As mulheres na~ gostam de se vestir para ficar "parecida com os outros"

(95%), certamente por que cada uma del as busca uma identidade unica atraves da

Moda, alem do que nao compram roupas para representar (55%), e sim, compram

para que a roupa comunique quem real mente elas sao (73%). Discordam tambem

em itens como ~ser aceita pel a sociedade" (69%) e "obter status" (72%), pois como

vista, elas nao querem representar e sim se apresentar.

As mulheres sao categoricas ao afirmar que se vestem "para ser atual"

(57%), para serem elegantes (85%), para serem diferentes dos outros (56%) e para

comunicarem quem real mente sao (73%).
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Em geral as mulheres buscam nas roupas urna forma de mostrarem para

quem as cercam quem realmente slas sao, porem com elegancia e sensualidad8. E

na busea da comunicac;ao de sua propria identidade e que slas conseguem serem

diferentes, sem S8 transformarem.

Tabela 09: ATITUDES EM RELAJ;AO A MODA~--------------

o autoconceito destas mulheres foi definido atraves da bateria reduzida do

autoconceito, tabela 01, a qual depois de aplicada foi corrigida pela psicologa

Rosane Santiago Eugenio Ferreira. Os resultados obtidos foram:

o primeiro grupo e 0 das mulheres "desvalorizadas" (13%), que vem a ser

aquelas cuja auto-8stima e muito baixa e par isto sao mulheres 8xtremamente

inseguras. Este grupo representa as mulheres que nao valorizam seu visual, nem

mesma sua capacidade, sao pessoas insatisfeitas com elas mesmas. Sao aqueles

tipos de mulheres que podem ate ter um corpo legal, mas nao sabem como mostrar

suas qualidades, pais nem mesmo acreditam que as tenham.

o segundo representa as "mal estruturadas" (27%), este grupo reline as

mulheres que conhecem parcialmente seu potencial, porem nao sabem usa-Io para
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seu proveito. Sao aquelas mulheres que, par exemple, sao urn pouco gordinhas com

urn rosta bonito, mas nao sabem S8 vestir escondendo seus defeitos e ressaltando

suas qualidades.

o grupo com maior percentual fOI 0 terceiro, que rsune as mulheres "bern

estruturadas" (43%). Este grupo vern a representar aquelas mulheres que conhecem

seus Iimites, saba qual a sua real capacidade e [idam com suas qualidades e

limitac;6es muito bern. Estas mulheres sao aquelas que sabem esconder seus

defeitos e ressaltar suas qualidades, pois as conhecem muito bern

Ja 0 ultimo grupo, 0 das "supervalorizadasH (18%), representa aquelas

mulheres que S8 acham boas em tude. Sao pessoas que nao enxergam suas

Iimita<;6es, e acabam por extrapola-Ias, e 0 tipo de pessoa que acha que "pode

tudo" Sao mulheres que acreditam que pod em tudo inclusive na Moda, pois acham

que tem a melhor corpo, a rosto mais bonito, as pernas mais delineadas, e assim

exageram em tudo, por acreditarem que sao dotadas apenas de qualidades

Grafico 25' AUTOCONCEITO

13%

~27%

Bom

EslrulurJdJ

SupelVJlolizadJ ~'8%

Base: 120 entrevisladas
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4.5 GRUPO DESVALORIZADAS

As mulheres desvalorizadas tem, na maioria, idade entre 20 a 24 anos

(56%), e estao divididas entre as classes 'A' (50%) e '8' (51 %). Sao solteiras (50%) e

nao possuem filhos (69%), a grande maiaria trabalha (95%), sendo que destas 38%

trabalha em empresa sem fun9ao de chefia, e 19% sao estagiarias. Quanta ao grau

de escolaridade, tres em cad a quatm mulheres ja canclufram 0 colegial ou estao

fazendo 0 superior (75%), elas gostam de ler revistas como a Veja (56%), Caras

(44%) entre autras E metade delas passui renda mensa I entre R$ 496,01 a R$

1064,00
Grafica 26' IDADE

25a29anos i' \1\1125%

.-.~
19%

Base: 16 entrevistadas

Gnlfica 27: CLASSE ECONOMICA

A1~6%

B1~~13%

Base: 16 entrevisiadas



Olvorciada ~6%

Colegiill

compleioi

superior
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complelo/
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Griliico 28: ESTADO CIVIL
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.."

Base: 16 entrevistadas

Gratico 29 FILHOS

"0..~
Base: 16 entrevisttldns

Grafico 30 GRAU DE ESCOLARIDADE

Superior

completo

""

Base: 16 entrevislada.,
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Grafico 31· OI-l JPAI-AO
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Base 16 enlrevistadas

Grafico 32· RENDA MENSAl
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Base: 16 entrevistadas

Grafico 33: REVISTAS MAIS LIDAS

--.:'...".,~=,. 25%

25%superisteressante~--~
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Nova~13%
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Base: 16 entrevistadas
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Este grupo tern par costume fazer suas compras em lojas de rua no centro

(56%), sendo assim compram nas lojas C&A (81 %), Renner (75%), entre outras,

geralmente vao as compras sozinhas (69%), uma vez per mes (56%) e gastam em

media R$ 268,13. Metade delas pagam suas compras de vestuario com seu pr6prio

dinheiro (50%). Para escolher suas roupas utilizam os seguintes criterios: primeiro 0

pre90 (25), segundo a qualidade do tecido e 0 caimento (18) e por ultimo 0 estilo da

roupa (15).

Grafico: 34' TIPO DE LOJAS QUE COSTUMA
COMPRAR DE VESTUARIO

Lolas de fua ~

Lojasde ;::'"

shopping
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Grafico 35 LOJAS ON DE SAO
EFETUADAS AS COMPRAS DE

VESTUARIO
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Base: 16 cnlrcvistadas



Grafica 36: FREQUENCIA DE COMPRA DE
VESTUARIO

umavezpor

Base: 16 entrevistadas---,

Gr8fica: 37: PESSOAS QUE AS ACOMPANHAM
EM SUAS COMPRAS DE VESTUARIO,--

Maridol ~'.'7"'"-"'" 13%
namorado

Amigos

_ T~~
Irma 6%

Base: 16 enlrevisladas

Gr8fico 39: GASTO MENSAL COM
COMPRAS DE VESTUARIO

.~f~31%

RS 100,01 a -
R5200,OO
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R$ 800.00

Base: 16 entrevistadas
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Tabela 10. CRITERIOS PARA
ESCOLHA DO VESTUARIO

A maioria das "desvalorizadas" vestem-se de acordo com as tendencias da

Moda de vez em quando (56%), mas procuram combinar roupas com acess6rios na

maioria das vezes au sempre (69%) bern como combinam sapato com bolsa (50%).

Urn detalhe importante e que nem urna destas mulheres deixa de fazer estas

combinac;6es. Quanta ao grau de satisfar;ao 50% delas esta satisfeita, 31 %

total mente satisfeita e 19% nem satisfeita nem insatisfeita, pode-s8 observar que

69% nao atingiu 0 grau maximo de satisfac;ao, e par este motivD gostariam de

comprar mals roupas (31%), porem falta dlnhelro (25%).

Durante a semana, au em dias comuns, as mulheres demoram em media 33

minutos para S8 arrumar, agora quando a produ~o requer urn pouco mais de

atengao, como quando vao a festas, jantares, etc, este tempo passa para 61

minutos, praticamente dobra a tempo gasto com a aparencia.

No inverno estas mulheres costumam usar roupas com tons de preto (94%),

azul (75%) e vermelho e marrom (56%). Ja no verao gostam de usar cores como a

azul (94%), a branco e a rosa (63%) e a verde (50%). A cor que mais predominante

nas roupas deste grupo de mulheres e 0 azul e 0 preto (38%) e a cor preferida por

elas e 0 azul (44%) e 0 rosa (19%). Pode-se observar que os tons de azul fcram os

mais citados, e entre eles 0 'azul 51', apendice 03, 0 qual foi a mais citada tanto

como a cor mais usada no verao, como a cor predominante das roupas, como a cor

que rna is gostam. Os tons de azul sao cores que entre outras caracterlsticas trazem
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eslabilidade (FISCHER, 2001). Esta caracteristica pode vir a ocultar a inseguranga

deste grupo, e par este motivo vern a ser tao difundida.

Estas mulheres gostam, durante a dia, de vestir calga jeans (56%), blusinha

(63%), tenis (31%), brinco (44%), anel (25%) e balsa (56%). Ja para as finais de

semana reservam a saia (25%), com uma blusinha (69%), mas tambem usam calga

jeans (44%), com um sapato (44%), brinco (50%) e uma balsa (56%). Porem quando

saem a naite preferem um vestido (56%), mas quando usam cal9a preferem a jeans

(19%) au a de Oxford (13%), usam sapato (50%), brinco (56%) e balsa (50%).

Graflco 40: FREOUENCIA COM QUE SE
VESTEM CON FORME AS TENDENCIAS

DAMODA

Sempre ~·-='13·1o

Na maloria

Oevezem
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Base: 16 entrevistadas

Grafico 41 FREOUENCIA COM QUE
COMBINAM ROUPAS COM ACESSORIOS
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Base: 16 entrevistadas
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Grafico 42: FREQUcNCIA QUE
COMBINAM SAPATO COM BOLSA

Oevezem~'1¥!'
quando

Basc' 16 cntrcvisiadas

Grafico 43: GRAU DE SATISFA(:i\O COM
RELA(:i\O A MANEIRA QUE SE VETEM

Nem satisfeita nem ",.~ 19%
jn"alisfeila

Base: 16 entrevisladas



Tabela 11: MUDANC;:AS QUE GOTARIA DE FAZER
EM SEU VISUAL

Grafico 44 CORES MAIS USADAS NO
INVERNO
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Base: 16 CJllrevistad~
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Graflco 45 CORES MAIS USADAS NO
VERAO
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Gn,fico 46 PREDOMINANTE
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Base: 16 entrevistadas

Grafico 47: COR PREFER IDA
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Grilfico 48: TEMPO GASTO PARA
ARRUMAR-SE PARA COMPROMISSOS

DIARIOS

\ minutos
,"!!""WWSO%

De 31 a 45 =""16%

'~25%

BHse: 16 entrevistadas

Graf,co 49 rEM PO GASTO PARA
ARRUMAR-SE PARA COMPROMISSOS

NOTURNOS
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'-----""'. 25%
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Base: 16 entrevistadas
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TabeJa 12: ROUPAS E
ACESSQRJOS MAJS USADOS

DJARJAMENTE

A~

t :~~~;TOUTROS ACEss6RIOS
Cinl_o _

Brinco

SUBNE~LUSINHA
SU8NET CAMISA

63%
38%

SU!lNET SAPATO
SUBNET BOTA

38%

SUBNET SANDALIA 13%
SUBNET TAMANCO 6%
SUBNET OUTROS C~!;~DOS 38%
~ __ _ --I..- 3~

Base: 16 entrev;stadas-- - --



Tabela 13: ROUPAS E:
ACESSORIOS MAIS USADOS NOS

FINAlS DE SEMANA

jBrinco
IAnel
Pulseira__
SUBNET OUTROS ACESSQRIOS
Cinlo

~giO _

SUBNET tiENHUM ACESSCRIO

SUBNET ~LUSINHA
SUBNET CAMISA
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_...!-
50%~

50% ~13% '

19%
31%-

19%
13%
13%

6••'"
6%

SUBNET BOTA
SUBNET SANDALIA
SUBNET TAMANCO
SUBNET O~TRO~ CALCADOS
Tenis -sase.16 entre~s----- --

36%

25%
19% i=:l
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~-.?§.~
~

Pulseira *
SUBNET QUTROS ACESS6R~
f..i.n!2..... --- --
Rel6gio __

SUBNET NENHUM ACESs6RIO

38% I

~~
6%-s%

SUBNETBOTA
SUBNET SANOAUA
SU8NET TAMANCO

13%
19%
13%

SUBNET QUTROS CALCAOOS 6%

Mule ---e;;e:16 ~istadas ~%
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As atitudes em relagao aD consumo de Moda deste grupo S8 caracterizam

da seguinte forma: estas mulheres discordam que usam roupas para passar uma

"imagem de competencia e seriedade" (75%), ou para se transformar (44%), tambem

nao S8 vestem para S8 pareeer com as Qutros (94%), nem mesma para estar de

acordo com seus amigos (69%) e muito menos se vestem para ser "aceita na

sociedade" (56%). As mulheres deste grupo vestern-se mesrno e para seduzir (81%)

e obter status (44%), 0 que conseguem at raves do usa da cor azul, que traz entre

outras eoisas 0 status social, ja a seduC;:8oelas conseguem atraves do usa dos tons

claros de azul que sao bem recebidos pelos hornens (FISCHER, 2001).

Estas mulheres gostarn de ser notadas (69%), de parecerern atuais (57%),

de se sentirem elegantes (81%). se vestern para serern diferente (69%) e para

comunicar 0 que sao de verdade (63%).

Tabela 15. ATITUDES EM RELA<;:AOA MODA

I Atitudes em relac;:ao a moda "

iC;;;'roroupa~m<limagClmdC j 25",(,
COI'Tl>CtcnClaeseridado__ _

Co~oroupaparametransfo"n"l1 25% 19% _19% 31%

COfTl)ro roopa para ficar parcdda com os 0011051 "1--;-% -
Comproroupaparascduzir j 63% 19%

Comproroupaparasernot<lda 13"'" 19%-+-. -1--_63%
l~;OrQUP3pafae5!3fdeacordo~mcllS 6~_. 6%L 13% +19%

;;lT1>forOUp<lpa'3pa1"CCe,.oqueeugostan3+--;% I~ 6% 19%

C'""""""P"""~"''''----L-...:''''~! "" ~ 36'2--1~
:~:::::::::::::~:IUS -+-~~:.!1~:' :: I :: . ~ ~
,COlTfrorOUP3~aramescntirClegan_~_----t-__ ~ - -1--6% ~ = ~
,Comproroupaparascrdifercnlc ~ 19% _l.__ 13% L __ .~.,{, 25% [:][]

Co.~roroupapar3~_O!T'IIJnicaroques~~.__ lJO~J 13%. 13% _t 19% ~
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4.6 GRUPO: MAL ESTRUTURADAS

As mulheres 'mal estruturadas' concentram-se na faixa etaria de 20 a 24

anos (63%), e divididas entre as classes 'A' (50%) e '8' (50%). A maioria e solteira

(78%) e sem filhos (87%). Grande parte deste grupo ja concluiu 0 colegial (75%) e

possivelmente esla fazendo 0 superior, afinal 34% tern como ocupa<;ao as estudos.

Mesmo sendo estudantes, a metade, tem renda entre R$ 496,01 a R$ 1064,00

(50%), e gostam de ler revistas como a Veja (59%) e Nova (31%), porem 13% delas

naO tern 0 habito pel a leitura de revistas. Este grupo representa as mulheres mais

imaturas da amostra, pais sao jovens estudantes que nao tern por habito a leitura.

Grafico 50 IDADE

".•

6%

Bfl:-;~: 32 entrevls!lluflS... --.-1

Gn;flco 51: CLASSE ECONOMICA-----
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Base: 32 entrevistadas
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Gr8fico 52: ESTADO CIVIL
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Base: 32 enflevi:-.ladas

Grafico 53 FILHOS
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Base: 32 entrevistadas

Grafico 54: GRAU DE ESCOU,RIDADE
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~ G,-"3fico 55: OCUPACAO ~
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Grafico 56: RENDA MEN SAL
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Base: 32 entrevistadas

Graflco 57: REVISTAS MAIS LlDAS
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Com relac;ao aD processo de compra, este grupo S8 caracteriza par compras

em lojas de rua no centro (50%), onde com pram na C&A (59%) e na Renner (56%).

Este foi 0 unico grupo em que 9% das mulheres nao souberam citar as loja5 que

compram roupas, apontando para 0 descaso com a escolha da ]oja. Elas cos tum am

fazer compras uma vez por mes (50%), onde gastam em media R$ 187,50, a

metade del as paga com seu proprio dinheiro estas compras, e gostam de ir as

compras sozinhas (50%). Quanta ao criteria utilizado para efetuar a compra de

vestuario, elas analisam em primeiro lugar 0 pre90 (58), em segundo 0 estilo (36) e

por terceiro a qualidade do tecido (28).

Graflco 58: TIPOS DE LOJA QUE
COSTUMA COMPRAR VESTUARIO
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Base: 32 entrcvisladas

Grafico 59' LOJAS ON DE SAO EFETUADAS
AS COMPRAS DE VESTUARIO
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Grafico 60 FREQUENCIA DE COMPRAS
DE VESTUARIO
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Base: 32 entrev;sladas I
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Grafico 61: FREQUENCIA COM QUE sAo
PAGAS. COMO 0 PROPRIO DINHEIRO,

AS COMPRAS DE VESTUARIO
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Grafico 62: PESSOAS QUE AS
ACOMPANHAM EM SUAS COMPRAS DE

VESTUARIO
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Grafica 63: GASTO M ENSAL COM
COIV1PRAS DE VESTUARIO

RS200,01a !'"","",-""lm':"!'!I'~19%
R$ 400,00

RS400,01a~~12%
R$ 800,00

800,01
Base: 32 entrevisladas

Tabela 16: CRITERIOS PARA
ESCOLHA DO VESTUARIO

2'
Preco

Eslilo 36
Qualidade do tecido 28
Base: 32 entrevistadas

Quanto aos habitos de consumo de Moda, as mulheres tendem a seguir as

tendencias de vez em quando (50%), mas gostam de sempre ou na maioria das

vezes combinar roupa com acess6rios (79%), e bolsa com sapato (63%). A maioria

esta total mente satisfeita (44%) com a maneira com que se veste, mas aquelas que

nao estao gostariam de ter mais roupas, mais acess6rios e mudar ser corpo (16%),

No inverno usam cores como 0 preto (91 %), azul (63) e marrom (53%), e no

verao 0 azul (78%), 0 branco (69%) e a amarelo (56%). A cor predominante em suas

roupas e a prela (50%) a qual e a car que mais gastam (31%). Este grupa tem uma

tendencia a cor preta

Durante a seman a as mulheres costumam vestir cal<,;a jeans (53%), blusinha

(63%), au um canjunta (22%), e sapata (38%) au tenis (25%), balsa (59%) e brinca

(47%), eo tempo que gastam para se arrumar e em media de 29 minutos. Nos finais
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de semana preferem 0 jeans (63%) ou saia (22%), a blusinha (84%), 0 brinco (34%),

a bolsa (69%) trocam 0 sapato ou tenis pela sandalia (38%). Ja para sair a noite

preferem a saia (47%) com uma blusinha (47%), ou um vestido (44%), sempre de

sapato (38%) e indispensavel 0 brinco (66%) e a bolsa (53%). E 0 tempo que gastam

para este produ~ao e em media 60 minutos.

Graflco 64 FREQUENCIA COM QUE SE
VESRTEM CON FORME AS
TENDENCIAS DA MODA
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Grafico 65 FREQUENCIA QUE
COMBINAM ROUPAS COM ACESSORIOS
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Base: 32 entrevistadas



Grafico 66: FREQUENCIA QUE
COMBINAM SAPATO COM BOlSA
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Base: 32 entrevistadas f

Gr<;fico 67: GRAU DE SATISFAc;:iio COM
RElAc;:iiO A MANEIRA QUE SE VESTEM
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Base: 32 entrevistadas
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Tabela 17 MUDAN~AS QUE GOSTARIAM DE
FAZER EM SEU VISUAL
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TabeJa 18: ROUPAS E
ACESSORIOS USADOS

DIARIAMENTE

ISUSNET 56%

Br;nco b % ~::~~eira ~ .
SU8NET OUTR-OS ACESS0RIOS - 1."36%
Cinto _ _ 28%

~~~T NENHUM ACESs6RIO • ~. :~
3%



Tabela 19· ROUPAS E
ACESSORIOS USADOS NOS

FINAlS DE SEMANA

NET JAQUETA __~
NET CONJUNTO -
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Tabela 20: ROUPAS E
ACESSORIOS USADOS NO



Grafico 68: CORES MAIS USADAS NO
INVERNO
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Grafico 69: CORES MAIS USADAS NO
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Grafico 70 CORES PREDOMINANTES
DAS ROUPAS
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Grafico 71 CORES PREFERIDA

Preto ------ - - 31%

Branco --, ••

Tons de losa --- " .•

Tonsdeamarelo - &%

TonSCielaral1Ja -3%

TonsCleve,de 0%

Tons de purpura •.• 3%

Tons eIe maHom --, ••

Tons de chail 00/. Bllse: 32 ~nlrevi~tadl:ls

Grafico 72 TEMPO GASTO PARA
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Este grupo nao veste suas roupas para passar 'competencia e seriedade'

(62%), nem mesmo para se transformar (72%), nao gostam de ficar parecida com as

outros (91%), nem com seus amigos (63%), sua roupa nao reflete 0 que gostariam

de ser (63%), nao representa status (88%), e nao se importam com a que a

sociedade pode pensar (81%). 0 que este grupo procura na roupa e sensualidade

(66%), uma forma de chamar a aten<;ao(47%), de poder mostrar-se elegante (84%),

de ser diferente (59%) e de poder dizer quem ele e (72%)

Tabela 21 ATITUDES EM RELA(:AO A MODA
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4.7 GRUPO: BEM ESTRUTURADAS

Este grupo e a maior de todas, com 51 mulheres. Estas se encaixam na

laixa etaria de 20 a 24 an os (51 %), e dentro da cia sse econ6mica 'B' (57%). A

grande maioria (71 %) sao solteiras e nao tern filhos (80%), e cursaram 0 calegial au

estao cursando a superior (67%), trabalham em empresa sem cargo de func;:ao de

chelia (39%) e ganham entre R$ 496,01 a R$ 1064,00 (51%). Este grupo, como os

outros, castuma ler revistas como a Veja (73%) e Nova (35%), entre autras.

Gralico 74: IDA:.::D.;;:E,-__

20 a 24 anns

Base: 51 entrevisladas

Grafico 75: CLASSE ECONOMICA

Al~;"8%

Base: 51 entrevistadas
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Grafico 76: ESTADO~

""

Base: 51 entrevistadas

Grafico 77: FILHOS

Base: 51 entrevistadas

Grafico 78: GRAU DE ESCOLARIDADE
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completo
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Incompleto
Base: 51 cntrevisladas



Grafico 79: OCUPAyAO
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Grafico 80: RENDA MEN SAL
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Base: 51 entrevistadas

Grafico 81: REVISTAS MAIS lIDAS
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As Hbem estruturadas" fazem suas compras em lojas de rua no centro (49%)

de Curitiba, como a C&A (77%), e Renner (59%). V.o as compras uma vez por mes

(51%), sozinhas (61%), e compram em media R$ 226,27 em roupas sendo que

pagam por elas com seu proprio dinheiro (61%). Para a escolha da roupa seguem os

seguintes criterios: em primeiro analisam 0 pre90 (77), em segundo reparam no

estilo da roupa (46%) e por ultimo verificam a qualidade do tecido (34).

Grafico 82: TIPOS DE LOJA QUE
COSTUMA COMPRAR VESUTARIO

Loja,de
departamento

"10".

Loja,derua Ii'
no bairro 2%

Base: 51 entrevistadas
-"

Grafico 83 LOJAS ONDE sAo EFETUADAS
AS COMPAS DE VESTUARIO
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Grafico 84 FREQUENCIA DE COMPRAS
DE VESTUARIO
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Gratlco 85: PESSOAS QUE AS
ACOMPANHAM EM SUAS COMPRAS DE

VESTUARIO

Amlgos
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namorada Base: 51 entrevistadus

Grafico 86 FREQUENCIA EM QUE sAo
PAGAS, COM SEU PROPRIO DINHEIRO,

AS COMPRAS DE VESTUARIO
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Gn!lfica 87. GASTO MENSAL COM
COMPRAS DE VESTUARIO

n:.•••..~..:vn_
I All! RS100,00 "~41%

RS 100,01 •• ~_ ••••••••_~, ••,

RS200,00
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Acim ••de RS ~2%
800,01

Base: 51 entrcvistadas

Tabela 22: CRITERIOS PARA
ESCOLHA DO VESTUARIO

Com rela<;ao aos habitos de consumo de vestuario, as mulheres costumam

seguir as tendencias da moda de vez em quando (41%), mas costumam combinar

suas roupas com os acess6rios (76%) e sua bolsa com 0 sapato (57%). Quase tres

em cada quatro mulheres esto3o total mente satisfeitas com a forma que se vestem

(57%), para aquelas que nao esto3o, gostariam de variar suas roupas (20%), como

usar mais calC;8 jeans (6%). Elas gostam de usar no inverno tons como 0 preto

(92%), azul (53%) e 0 marrom (51%), ja no verao costumam usar cores como 0 azul

(88%), branca (63%) e rosa (57%). A cor que mais gastam e a cor preta (29%), que

e tambem a cor predominante em suas roupas (55%). Estas mulheres mostram-se

coerentes, pois gostam da cor preta e compram roupas desta mesma.

Durante 0 dia, levam em media 32 minutos para colocar uma cal<;a jeans

(49%), uma blusinha (61%), um sapato (39%) e acrescentar aa visual alguns
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acess6rios como brincos (43%), anel (31%), cinto (49%) e bolsa (53%). Quando

sa em para passear, ainda durante a dia, preferem no lugar do sapato uma sandalia

(31 %), e algumas trocam a cai<;a jeans (59%) pel a saia (24%) acompanhada com

uma blusinha (73%). Gostam de sair com acess6rios como brinco (49%) e balsa

(61%). Ja para compromissos noturnos preferem quando nao uma saia (37%) com

blusinha (39%), um vestido (47%), para compor 0 visual usam acess6rios como

brincos (57%), anel (41%), pulseiras (29%) e para acompanhar uma bolsa (53%),

algumas gostam de sair maquiadas (10%). Para os pes usam uma sandalia para

compor 0 look Costumam gastam em media 61 minutos com esta produgc3o.

Grafico 88 FREQUENCIA COM QUE SE
VESTEM CONFORME AS TENDENCIAS

Sempre 1!""""·.....,6%
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Base: 51 entrevistadas

GrBfico 89: FREQUENCIA QUE
COMBINAM ROUPAS COM ACESSORIOS
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Grafico 90 FREQUENCIA QUE
COMBINAM SAPATO COM BOLSA

se,"p,e~~~28%
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quando

26%

.% Base: 51 en\f'evisladas

Graflco 91 GRAU DE SATISFACAo COM
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Base: 51 entrevistadas



Tabela 23 MUNDAN<;:A QUE GOSTARIAM DE FAZER
EM SUE VISUAL
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Tabela 24: ROUPAS E
ACESSORIOS USADOS

DIARIAMENTE
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Tabela 25 ROUPAS E
ACESSORIOS USADOS NOS

FINAlS DE SEMANA
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Tabela 26 ROUPAS E
ACESSORIOS USADOS NO

PERioDO NOTURNO



Grafico 92: CORES MAIS USADAS NO
INVERNO
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Grafico 93: CORES MAIS USADAS NO
VERAo
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Grafico 94· COR PREDOMINANTE DAS
ROUPAS
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Grafico 95: COR PREFER IDA
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Grafico 96: TEMPO GASTO PARA
ARRUMAR-SE DIARIAMENTE
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Granco 97: TEMPO GASTO PARA
ARRUMAR-SE PARA COMPROMISSOS
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As atitudes favoraveis em relageo ao con sumo de Moda, indicam 0 que as

mulheres buscam comunicar com suas roupas. Etas querem seduzir (57%), ser

notadas (53%), mostrar-se elegantes (82%), parecerem atuais (57%) e comunicarem

que sao real mente (71 %). 0 que nae buscam, com suas roupas, e comunicar que

sao mulheres compelenles e serias (49%), que sao parecidas com os outros (96%),

que querem ser aceitas na sociedade (65%), elas naD S8 vestem para transformar

(65%), nem mesmo para estar de acordo com seus amigos (75%), au para abter

status atraves da rcupa (73%). A roupa nao representa 0 que gostariam de ser

(51 %) e sim 0 que sao.

Tabela 27 ATITUDES EM RELACAo A MODA
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4.8 GRUPO: SUPERVALORIZADAS

o grupo das 'supervalorizadas' e 0 mais distinto, quanta a caracterfsticas

pessoais. Este grupo e composto par mulheres urn pouco mais velhas, entre a faixa

eta ria de 25 a 29 anos (43%), da classe '8' (52%). Um pouco mais da meta de e

sotteira (52%), porem com lilhos (52%). Elas trabalham em empresas sem cargo ou

lun,ao de chelia (43%) e tem 0 colegial completo ou 0 superior incompleto (67%).

Ganham de R$ 262,01 a R$ 496,00 (29%) e de R$ 496,01 a 1064,00 (29%).

Costumam ler Veja (62%), Istoe (29%) e Claudia (29%).

Grafico 98: IDADE
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Base: 21 enlrevistadas

Grafico 99: CLASSE ECONOMICA
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GrafieD 100: EST ADO CIVIL
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GrafteD 101 FILHOS
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Greflco 103: OCUPA<;Ao
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Grafieo 104 RENDA MENSAL
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Grafico 105: REVISTAS MAIS LlDAS

Veja -------------------'2%

~24%

Isloe ......,...,...,.....~24%

Epoca •.........•_- 25%

Exame 19'4

Superlsteressanle ~14'4

~
Base: 21 entrevistadas

Boa Forma 14%

,49



150

Estas mulheres compram em lojas de rua no centro (48%), como a C&A

(71 %) e Renner (57%). Compram uma vez par mes (52%), geralmente sozinhas

(48%), e gastam R$ 178,52 sendo que 71% delas pagam estas compras com seu

proprio dinheiro. Para escolher qual roupa comprar elas avaliam 0 pre~o e a

qualidade do tecido (31) em primeiro, depois a estilo (17) da roupa e par ultimo 0

caimento (16)

Gr<ifico 106: TIPO DE LOJA QUE
COSTUMA COMPRAR VESTUARIO
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Grafico 107 LOJAS ONDE sAo EFETUADAS
AS COMPRAS DE VESTUARIO
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Grefico 108: FREQUENCIA DE COMPRAS
DE VESTUARIO

Base: 21 entrcvistadas

Grefico 109: PESSOAS QUE AS
ACOMPANHAM EM SUAS COMPRAS DE

VESTUARIO
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Graffeo 110: FREQUENCIA QUE sAo
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Grafico 111. GASTO MENSAL COM
COMPRAS DE VESTUARIO
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Base: 21 entrcvistadas

Tabela 28. CRITERIOS PARA
ESCOLHA DO VESTUARIO

Este grupo de mulheres S8 veste de vez em quando (43%) de acordo com

as tendencias da moda, mas costumam combinar, sempre ou na maiaria das vezes

suas roupas com seus acess6rios (90%) e seu sapato com suas roupas (66%). Sao

mulheres total mente satisfeitas (71 %) com a maneira que S8 vestem, ja 0 restante

gostaria de poder variar suas roupas (10%), au poder compras mais roupas (5%).

Durante 0 dia elas costumam usar uma cal<;8 jeans (43%), uma blusinha

(62%), um sapato (43%) e acess6rios como balsa (52%), brinco (62%), cinto (43%) e

anel (52%), algumas usam urn conjunto (29%), tipo terninho. Nos finais de semana

preferem a jeans (57%) com blusinha (62%) au uma saia (29%), nos pes usam

sandalia (24%), quanta aos acess6rios continuam as mesmas daqueles usados

durante a semana. Para as passeis noturnos preferem um vestido (43%) au uma
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saia (38%) com blusinha (43%), usam urn sapato (29%), urn brineo (62%) e urn anel

(43%). Para os compromissos rotineiros elas gastam em media 39 minutos, tempo

este que praticamente dobra em relaQao ao tempo gasto com a aparencia em

compromissos noturnos, pOis passa a 62 minutos.

Todas estas mulheres costumam usar preto (100%) no inverno, mas usam

tambem os tons de vermelho (76%) e os de azul (62%). No verao preferem sair com

roupas em tons de azul (95%) au tons de rosa (62%) e braneo (62%). Costumam

eomprar roupas pretas, mas gostam dos tons de azul (24%) e braneo (24%).

Graflco 112 FREQUENCIA COM QUE SE
VESTEM CON FORME AS TENDENCIAS

DE MODA
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Grafieo 113 FREQUENCIA QUE
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Grafico 114 FREQUENCIA QUE
COMBINAM SAPATO COM BOLSA
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Base: 21 entrevistadas

Grafico 115 GRAU DE SATISFACilO COM
RELACilO A MANEIRA QUE SE VESTEM
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Base: 21 entrevist<ldas

Tabela 29: MUDANCAS QUE GOSTARIA DE FAZER EM
SEU VISUAL
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Tabela 30: ROUPAS E
ACESSORIOS USADOS

DIARIAMENTE

Ni'·iA#¥1·J.jI·b!SU8NET JOIASI ACEss6RIOS
lsrinco_
Aoe_' _

SUBNET SANDALIA~~~:~~~::~~ALCADOS 14%

'Tenis
10%
10%

Base: 21 entrevistadas
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Tabela 31 ROUPAS E
ACESSORIOS USADOS NOS

FINAlS DE SEMANA_~m ---=""""""'-

~~_ J57010 ::J~ ----1-------#:%.\
Pulseira j: 24%

~

BN.ET~SS6RIOS ~~
nto 3~~

16gl0 -==. -==== 1 14~--d
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24%

NETCAL~A 76%
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NETSAIA 29%
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10%
14%
61%
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NET CAL ADO
~SUBNET SAPATO
SUBNETBOTA
SUBNET SANDALIA 24%

ISU8NET TA-MANCO 14% I'
ISUBNET OUTROS CAL9ADOS 29%
l!!nis 19%
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Tabela 32: ROUPAS E
ACESSORIOS USADOS NO

PERioDO NOTURNO
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Grafico 116: CORES MAIS USADAS NO
INVERNO
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Grilfico 117. CORES MAIS USADAS NO
VERAo
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Grafico 118: COR PREDOMINANTE DAS
ROUPAS
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GrafteD 119 COR PREFERIDA
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Este grupo naD quer, atraves de suas roupas, comunicar que sao

competentes e serias (48%), que S8 vestem para S8 transformar (76%), au que suas

roupas refletem a de seus amigos (71%), nem mesmo comunicam 0 que gostariam

de ser (57%), que gastariam de ser aceitas na saciedade (71%) au para abter status

(72%). Todas alas afirmam que tambem naD querem, com suas roupas, ficarem

parecidas com os Qutros (100%). Elas comunicam com suas roupas que sao sexy

(62%), que sao atuais (52%), que sao elegantes (95%), sao diferentes (53%) e que

aeirna de tudo sao 0 que realmente sao (75%). Mas este grupo pode esconder au

nao perceber certos prop6sitos. Uma das caracteristicas deste grupo e que sao

mulheres que CQstumam exagerar, consequentemente certos exageros sao

facilmente natados, pOfem elas afirmam que nao S8 vestem para ser natadas (76%),

isto S8 deve, provavelmente, par nao enxergarem seus exageros e, assim nao

percebem que suas atitudes e suas roupas as fazem serem notadas.

Tabela 33 ATITUDES EM RELCAO A MDOA

Atitudes em rela<;iio a moda
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5, CONCLUSOES E RECOMENDA«OES

(50%) e 'B' (50%).

o grupo das 'bern estruturadas' apresentam

itens:

(57%), ja as 'desvalorizadas' e 'mal estruturadas'

as tres primeiras grupos, 'desvalorizadas' ,.

1
as 'supervalorizadas' sao urn pouco mais velhas c;om 25 -a 29

l
estes grupos 0 que apresenta caracteristicas 11)8i5

estruturada' pois tern 0 maior numero de 501t8ira5\ (75%)

(88%), e 0 das 'supervalorizadas' S8 destacam por apresentar maior indica de

solteiras (52%) com filhos (52%), tambem e 0 grupo que pas sui maior numero de':..
mulheres divorciadas (19%). k\

Quanto a renda mensal, todas apresentam renda p.altidas, 0 que difere

entre elas e sua ocupa<;;ElO, sendo que as 'mal estruturadas' sao na maiaria

\ 1
estudantes (34%), as 'supervalorizadas' sao as que apreselntam maior indica de

, f

mulheres que trabalham em empresas com cargo ou fun<;iio de chefia (19%), e as

restantes trabalham em empresas sem cargo de fun<;iio de Jheta. Ja 0 grau de

escolaridade e 0 mesmo para os tres grupo, elas concluiram 0 c· legial e pararam

seus estudos ou estao cursando 0 superior.

Entre as revistas que mais leem, todos apontam a a mais

procurada. Mas algumas revistas sao caracterfsticas de al

revista Nova
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pelas 'mal estruturadas' (31%) e 'bern estruturadas' (35%). e a revista [stoe pel as

'supervalorizadas' (29%). Observa-se que 0 grupo das 'supervalorizadas' sao

mulheres mais vel has e ja despertararn pela leitura de revistas de informacyao, ja as

outros grupos, formados par mulheres mais jovens, ainda nao despertaram pela

importancia da informac;:ao para construc;ao do conhecimento, ainda se rendem a

revistas de auto-ajuda.

Quanta a processo de compra, todos os grupos com pram em lojas de rua no

centro, sendo que camp ram urna vez par mes, com destaque para algumas das

'supervalorizadas' que compram menos de urna vez par mes (43%). As

'desvalorizadas' sao as que mais gastam por mes com compras de vestuario, em

media R$ 268,13 e as que menos gastam sao as 'supervalorizadas', pois na media

compram par mes R$ 179,52 em roupas, este menor valor possivelmente se deve ao

fato dos gastos com seus filhos. Em geral estas mulheres pagam por suas compras

de vestuario, sendo que as 'supervalorizadas' nunca au raramente deixam de pagar

par elas, ja 0 grupo das 'desvalorizadas' e a que mais deixa de pagar par suas

compras (13%). Em geral todas gostam de fazer suas compras sozinhas, e todas

tern como a primeiro criteria na escolha de suas roupas a prec;:o, depois verificam a

qualidade do tecido, a estilo e 0 caimento.

Com relac;:ao aos habitos de Moda, elas seguem as tendencias de moda

apenas de vez em quando, e todas combinam roupas com acessorios, porem quanta

a combinar sapato com bolsa as 'supervalorizadas' e as 'mal estruturadas' sempre

procuram combinar, ja as 'desvalarizadas' raramente (31%). Estas mulheres estao

satisfeitas com a maneira que se vestem, mas as 'supervaJorizadas' e as 'bern

estruturadas' estao total mente satisfeitas, ja as outros dais grupos, apenas estao

satisfeitos com a maneira com que se vestem, e como seu grau de satisfaC;8o nao e
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pleno, gostariarn de rnudar urn pouco suas roupas, ou comprar roupas de marca, ou

ainda usar mais acessorios, e tem aquelas que nao estao total mente satisfeitas, mas

nao querem mudar nada em seu visual.

As cores mais usadas no inverno sao tons escuros, como 0 preto e 0

vermelho que foram os mais citados pelas 'supervalorizadas', ja as 'desvalorizadas'

se diferenciaram pela preferencia pela cor 'azul 40' No verao as cores mais citadas

foram as tons mais claros. As mulheres 'desvalorizadas' e as 'supervalorizadas'

apontaram uma grande incidencia pelo tom de azul. A cor predominante para as

'supervalorizadas', 'mal estruturadas' e 'desvalorizadas' e a cor preta. 0 Gnico grupo

que se diferenciou fOI 0 das 'desvalorizadas' afirmando que em suas roupas tanto

predomina 0 preto como 0 azul. 0 grupo das 'mal estruturadas' e 'bern estruturadas'

preferem a cor preta e sao coerentes em suas compras, pois gostam e compram

roupas pretas, a que tambem ocorre como grupo das 'desvalorizadas' com 0 tom de

azul. 0 unico grupo que nao segue esta regra e 0 das 'supervalorizadas', afinal

gostam do branco e do azul, mas usam 0 preto.

As mulheres que mais usam acessorios, durante a semana, sao as 'bern

estruturadas', gostam de colocar brincos, de usar cinto, etc, as que mais usam anel

durante a semana sao as 'supervalorizadas' e sao as uniC8s que nao usam

maquiagem ao contrario das 'desvalorizadas' que sao as que mais usam durante a

semana. Quanto a roupa a maiaria delas usa cal<;a jeans com blusinha, sendo que

as 'desvalorizadas' e 'mal estruturadas' usam tenis e as 'bern estruturadas' beta, e

todas usam balsas. Ja as 'supervalorizadas' sao as que passam mais tempo se

arrumando em media 39 minutes, e as mal estruturadas sao as que gastam menos

tempo 29 minutos.
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Para as passeios de final de semana elas continuam a usar calga jeans,

porem as 'mal estruturadas' preferem calg8 capri, para acompanhar usam blusinhas,

sendo que as 'bern estruturadas' preferem as com decotes, ao contrario das

'supervalorizadas' que gostam de blusinhas de malha ou uma camiseta. Quem mais

usa cinto sao as 'bern estruturadas', brincos as 'supervalorizadas', sapato as

'desvalorizadas', bota as 'bern estruturadas' e bolsa as 'mal estruturadas'

Porem quando 0 assunto e passeios noturnos todas elas reservam urn

vestido acompanhado par urn calgado, au uma saia com uma blusinha, e as que

mais usam acess6rios nestas produc;6es sao as 'supervalorizadas' 0 tempo que

gastam nestas produ,oes praticamente dobra comparado ao tempo gasto para se

arrumar a compromisso diarios, em media as 'bem estruturadas' levam cerea de 69

minutos, 0 maior tempo dentro elas, e as 'mal estruturadas' levam 0 menor tempo

apenas 59 minutos.

Suas atitudes sao ao mesmo tempo bastante parecidas, porem com alguns

pontos bem distintos. Todas discordam que usam roupas para passarem um ar de

competencia e seriedade, tambem nao concordam que a roupa que usam e uma

forma de se transformarem, muito menos que usam roupas para ficarem parecidas

com os outros, sendo que 100% do grupo das supervalorizadas discorda em parte

ou total mente desta afirmagao. Todas apostam que a roupa serve para seduztr, mas

as supervalorizadas preferem nao serem notadas, ja as 'desvalorizadas' gostam de

serem percebidas com os outros. Elas nao se vestem para fica rem parecidas com

seus amigos, muito menos para parecer algo que gostariam de ser, tambem nao se

vestem pensando em serem aceitas na sociedade, 0 que elas real mente procuram

na roupa e que demonstrem que sao atuais e elegantes, e as 'desvalorizadas'

buscam tambem 0 status, ao eontrario das 'mal estruturadas'
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Enfim observa-s8 que algumas caracteristicas sao bastante peculiares,

como as que envolvem as cores e as atitudes e habit os. Mas a segmentac;ao atrav8S

do autoconceito deve S8r analisada mais profunda mente para que S8 negue au

afirme de fato a relacyao do autoconceito com 0 consumo de Moda. De modo geral

esta pesquisa trouxe uma serie de informac;oes, que para muitos podem ser

consideradas 6bvias demais, mas nao S8 tern relata de estudo com tais objetivos, a

com tal abordagem.

Os dados obtidos atrav8S desta pesquisa mostraram que as mulheres nao

S8 rend em total mente as tendencias da moda, sao autenticas, porem preocupadas

com a apar€mcia pessoa!. Sao pessoas satisfeitas com as roupas que vestem, pais

afinal sao elas mesmas que escolhem e pagam por suas roupas, alem de vestirem

somente aquilo que as fa9am sentirem-se bern. Apesar de satisfeitas, elas gostariam

de poder comprar mais roupas, poder ter mais variedade, maior quantidade, mais

tempo para dedicar a sua aparencia e mais dinheiro para realizar seus desejos de

Moda. Sao pessoas exigentes, pois suas roupas comunicam 0 que real mente elas

sao e, portanto seguem criterios de escolhas que atendem ao seu bolso e ao seu

gosto. As cores que as vest em, vestem tambem as estac;oes do ano, porem suas

preferencias estao diretamente ligadas a praticidade, como e 0 caso da cor preta,

que apesar de algumas nao gostarem acabam por usa-Ia. Quanto ao que vestem

observa-se que a versatilidade da calc;a jeans e grande afinal ela serve tanto para

trabalhar, quanto par~ estudar, quanto para passear, quando pouco e troeada par

uma saia ou um vestido em ocasioes mais especiais. A blusinha acompanha tanto a

calrya jeans quanto a saia que sao acompanhados par uma sarie de acess6rios

como brincos, aneis, pulseira, cinto, entre outros. A balsa e imprescindivel para

muitas del as, bem como 0 cal9ado que tanto pode ser tenis, acompanhando a cal9a
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jeans aos compromissos diarios, a sandalia nos finais de semana e 0 sapato para

ocasi6es mais especiais.

Quanta aas grupas farmadas atraves da analise da autacanceita, pade-se

observar que algumas opini6es sao bastante especificas e outras muito

generalizadas, porem nao trazem implic890es visiveis ao autoconceito.

Recomenda-se aqueles que venham a efetuar pesquisas futuras nesta area,

uma analise mais profunda dos habitos de consumo de Moda, que pode ser Faita

atraves de urn estudo qualitativo visando acompanhar algumas mulheres em seu

dia-a-dia, ou urn estudo quantitativa que vise identificar 0 estilo no qual as mulheres

S8 encaixam para entao confrontar com 0 autoconceito.
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APENDICE 1 - QUESTIONARIO



FILTRO
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Bom dialboa tarde, meu nome e __ , estou desenvolvendo uma pcsquisa para conclusao do curso de
Marketing da Universidade Tuiuti do Parana e gostaria que voce respondesse a este questioniirio, que tem par

objetivo a analise dos habitos de consumo em relac;ao a Moda vestuario.

Qual a sua idade? (menos df1 20 e acima de 35 agradeg<J e eUGene)

Primano com letol gin asia incom leta

Entrevistada

Texto criteria Brasil...
Ate que ano da escola o/a chefe de familla, no seu domicilio, estudou?
Analfabetol Prima rio incompleto

GinasiO com letol colegial incof!!QLeto

Chefe de Familia

Colegial comp!etol superior incom leto
Superior completo

1-Televisoes em cores
Voce tern em sua casa, quantos ... ?

2-Video cassete
3-Radio menos de carro
4-8anheiro incluindo lavabo e empre ada
5-Automovel de passeio pro rio

6 ou mais

6-Empregados mensalistas 4

10-· Geladeira duplex au freezer

7-As irador de 06 elelrico

na sorn<3 dos ponlos conslcJerar sornentt: 0 IlldlOr

SOMa uina de lavar rou a
9- * Geladeira sem freezer

I Computador I 1

Para chegar ao total de pontos, samar apenas as numeros assinaladas em CINZA, 0 que equivale aos
pontos do grau de escolaridade do chefe de familia e as itens de 1 a 10.

Classificac;ao - Criteria Brasil TOTAL DE PONTOS
(1 ) A1/30 - 34 ponlos (5) C 111 - 16 pontos /menos de 17 pontos agradec;a e encerre)
(2 A2/25 29 pontos (6 0/6-10 pontos
3) B1 121 - 24 Dontos 7 E 10 - 5 pontos
4) B2/17 20 ontos

PROCESSO DE COMPRA

1. Em que tipo de loja voce costuma fazer a maioria das suas compras de vestuario? 11_1
1.lojas de rua no centro 2.lojas de rua no bairro 3.Lojas de shopping 4.Lojas de departamento

~.utr~ii~a~·-:n::o=m::.C:d:;:a=s'to:Cj::Cas:-::Cna::s:-q::u::aC:is:-vC:O=c"'e-=c=o::;s'C:u=m=a'fa::z=.:-,:Ca-=m=a"'io='iC:a--:d".--:s:Cu=a:Cs=c:Com=p,::a::-s"dC:.-'v=es::'-t·uario?

(espontanea) '1_11_11_11_11_11_11_1
1.Makengi 2.levis 3.M. Officer 4.Forum 5.Colcci
6.Ellus 7.Renner 8.C&A 9.KAZ 10.Hering
11.Viva a Vida 12.Cori 13.lojas populares 14.lara 15.Gregory
16.Max Mara 17.lelis Blanc 18.TNG 19.Viclor Hugo 20.0omedi
21.lacoste 22.Triton 23.Arezzo 24.Siberian 25.Cavezzale
26.Track & Fild 27.Bilie Brothers 28.Holl Zulto

~.utr~~~a~-u-e7f''''.q'''iJO-;·eccn-,cci'''a-v'''oc'''e'''f'''az-s'-u--'a-'-sccc"'om~p,-'a"'s-c.d'-.--v.'-'s7'u'a"'icco"'?-----------'"'"I_1

1.loda seman a 2.uma vez a cada 15 dias 3.uma vez por mes 4.menos de uma vez por mes

4. Qual 0 seu gasto mensal medio com vestuario, incluindo roupas, cah;ados e acessorios?
(em reaisj .:1 1
5. Com que frequencia voce utiliza seu dinheiro para comprar suas proprias roupas?
(Cl1lregarcarMo 1) 51_1
1. nunca 2. raramente 3.de vez em quando 4. na maioria das vezes 5. sempre



175

6. Com quem voce costuma fazer a maiaria das suas compras de vestuario? 61_1
1.sozinha 2.com amigos(as) 3.com 0 marido/namorado 4.com irmas S.coma mae

?utr~i~~a~:::o-=-r -=o-=rd'-'e=m:-:Cde::-C:im=p:-:oC:rt"'."'nc"ia::C-::o-=-s-;tr"'.-=-s-=p"'ri=n"'ci=pa:Oi-=-s-=c""ri"'te""ri-=-os=-=q"ue::-::v"'oc"'.'uC:t"'il:-:iz-=-a-=p=a=ra"e:-:s:::c=ol"'h"'er sua
roupa? (espollttinea) 71_11_11_1
1.Pre90 2.Qualidade do tecido 3.Acabamento 4.Marca (Status) 5.Conforto
6.EstiJo 7. Estejica {apar~ncia, visual, conjunto} 8. Caimento (modelagem)
8. Outro, qual?

MODA

1. nunca
A partir desta escala (eatregar carltio 1) aponte com que frequencia voce costuma:

2. raramente 3.de vez em quando 4. na maiaria das vezes 5. sempre

8. Se vestir conforme as tendencias da moda?
9. Combinar pe~as de roupas com acess6rios?
10. Combinar sapatos com bolsas?

11. 0 quao satisfeita voce esta com a maneira com que se veste? (cntregar cartao 2) "1_1
l.Tolalmenle insalisfeita 2.lnsalisfeito 3_Nemsatisfeito nem insatisfeito 4.Satisfeito 5.Totalmente Satisfeita

12. Por que?{aprofundar hem)

13. 0 que voce gostaria de mudar ou acrescentar na sua maneira de se vestir?
(Responder apcnas aque/as que na 11 respondcram 1.2, 3 all 4;aprofllndar bam) 131_11_11_11_11_1

Agora gostaria de avaliar quais as suas preferencias em relaQao a vestuano (enlregar cm1efa de cores).

14. Que cores voce mais utiliza no inverno?
15. Que cores voce mais utiliza no verao?
16. Que cor voce mais 90sta?
17. Qual a cor predominante em suas roupas?

Recol/ler carte/a de cores

"1_11_11_11_11_11_11_11-11_1
"1_11_11_11_11_11_11_11-11_1

"1_1
"1_1

18. Qual 0 estilo de roupa e acess6rios que voce mais utiliza, durante a semana para ir trabalhar,
estudar, ...? (anotar lodos os de/aUms possfveis, como cor. corle, tecido, tamallfJo)

"1_11_11_11_11_11_11_11_11_11_11_11-11_11_11_11_11_1
Roupa: _

Acessorios: _

19. Qual 0 estilo de roupa e acess6rios que voce mais utiliza, nos finais de seman a, para fazer
passeios durante 0 dia, como ir ao shopping, ao cinema, ...? (ano!ar lodos os detafhos possiveis, como
cor, corte. fccido, tamanho)

"1_11_11_11_11_11_11_11_11_11_11_11_11_11_11_11-11_1Roupa: _

Acessorios:
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20. Qual 0 estilo de roupa e acess6rios que voce rnais utiliza nos finais de semana para fazer
passeios noturnos como jantares, bares, ... ? (anotD( lodos as dcWfIlcs posslvois. como cor, corte, tee/do.
lmnanno)

~I_IL-IL-II_II_II_II_II_II_IL-II_IL-II_II_II_II_II_I
Roupa: _

Acess6rios:

21. Em media quanta tempo voce costuma gastar para se arrumar para compromissos diarios como
trabalhar, estudar? (Am mmutos) 211_1
22. Em media quanta tempo voce costuma gastar para se arrumar para sair, numa boate, ou num
jantar, numa festa ...? (em mlnutos) 221_1

ATITUDESDEMODA
Agora gostaria que voce indicasse qual seu grau de concordancia (elJtregar carlJo 3) com cada uma das

afirmayoes abaixo.
1.Discordo tolalmente 2.Discordo em parte 3.Nem concordo nem discordo 4.Concordo em parte 5.Concordo lotalmenle

23. Compro roupa para passar uma imagem de competencia e seriedade.
24. Compro roupa para me transformar.
25. Compro roupa para ficar parecida com as outros.
26. Compro roupa para seduzir.
27. Compro roupa para ser notada.
28. Compro roupa para estar de acordo com me us amigos.
29. Compro roupa para parecer a que eu gostaria de ser.
30. Com pro roupa para ser aceita na sociedade.
31. Compro roupa para abler status.
32. Compro roupa para ser atual.
33. Compro roupa para me sentir elegante.
34. Compro roupa para ser diferente.
35. Com pro roupa para comunicar a que sou.

"1_1
"1_1
251_1
"1-1
211_1
281_1
"1_1
"'1_1
311_1
321_1
nl_1
"I_I
351_1

AUTOCONCEITO
Agora gostaria Que voce indicasse tambem qual e 0 seu grau de concordancia (enfregar cartflo 3) com cada

uma das seguintes afirma¢es
1.0iscordo totalmente 2.Discordo em parte 3.Nem concordo nem discordo 4.Concordo em parte S.Concordo totalmente

36. Sou atraente.
37. Sou uma pessoa ma.
38. Meus amigos nao tern confianc;a em mim.
39. Sou honesta.
40. Nao sou ninguem.
41. Gosto de me apresentar bern limpa sempre.
42. Tenho muito autocontrole.
43. Nao tenho moral.
44. Sou importante para meus amigos.
45. Sou rancorosa.
46. Eu gosio de ser exatamente como sou.
47. Sou tao sociavel quanta gostaria de ser.
48. Gostaria de trocar algumas partes do meu corpo.
49. Eu me desprezo.
50. Gosto de fofocas.
51. Sou tao elegante quanta gostaria de ser.
52. Trato au tratei meus pais tao bern quanta acho que deveria le-Io feito.
53. Ajo desajeitadamente com as oulros.
54. Procedo mal.
55. Sou cuidadosa com minha aparencia pessoal.

"1_1
311_1
"1_1
391_1
"1_1
"1_1
421_1
"1_1
"I_I
"I_I
401_1
471_1
4BI_1
"1_1
"'1_1
511_1
521_1
531_1
"1_1
551_1



56. Fac;o coisas sem pensar previamente.
57. Tento mudar, quando sei que estou procedendo erradamente.
58. Algumas vezes uso meios Hicitos para obter 0 que quero.
59. Tento compreender os pontos de vista dos outros.
60. Soluciono meus problemas com bastante facilidade.
61. Mudo muito de opiniao.
62. Tento fugir de meus problemas.
63. Tenho sincero interesse por minha familia.
64. Nao procedo bem como minha familia pensa que 0 fac;o.
65. Assumo a culpa, quando sou culpado.
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"'1-1
571_1
",1_1
591_1
001_1
611_1
~I_I
001_1
MI_I
651_1

DADOS PESSOAIS

66. Estado Civil
1. Solteira 2.Casada/mora junto 3.0ivorciada/separada 4.viuva

67. Possui filhos 671_1
1.Sim 2.Nao

68. Qual a sua renda mensa I considerando todos os seus ganhos, tais como salarios, pen sao,
mesadas, etc. 681_1
1. Ate R$262,OO 2.0e R$262,01 a R$496,00 3. De 496,01 a 1.064,00 4.De 1.064,01 a 1770,00
5. De 1.770,01 a 2943,00 6.De 2.943,01 a 5.554,00 7.Mais de 5.554,01

69. Que revistas voce costuma ler?
1.Veja 2.lstoe
6.Carta capital 7.Caros amigos
11.Capricho 12.Elle
16.Conligo 17.Uma
21.Ti ti Ii 22.MTV

i~~rti~~~~'~s;:-:u:::a-:o:::c:Cup::a:::~-;ZiiO"'?;-------------------------'"01_1
1.estudante 2.estagiaria 3.empregada sem fung80 de chefia 4.empregada com fum;:aode chefia
5.dona ou gerente de empresa 6.do larl trabalha em casa 7.funcionario publico
8.profissionalliberal 9. Trabalhadora autonoma
Outro, qual _

3.Exame
001_11_11_11_11_11_1

4.Superlnteressante 5.Epoca
9.vogue 10.Chiques famosos
14.Claudia 15.80a forma
19.Tpm 20.Fluir

8.Caras
13.Nova
18.Trip
23.Novelas

Nome:
Endereyo:
Telefone:
Ponto de fluxo

Entrevistadora: _

Agrader;a e encerre. Muito obrigada!!
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APENDICE 2 - CARTOES
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1. Nunca
2. Raramente
3. De vez em quando

~
4. Na maiaria das vezes
5. Sempre

Cartao 2

1. Totalmente insatisfeito
2. Insatisfeito
3. Nem insatisfeito nem satisfeito
4. Satisfeito
5. Totalmente satisfeito

1. Discordo total mente
2. Oiscordo em parte
3. Nem discordo nem concordo
4. Concordo em parte
5. Concordo totalmente



APENDICE 3 - CARTELA DE CORES
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~ CARTELA DE CORES

••iii

1I.1II.1i ••
• 1iI••••••

•••• 1iI
.i1•••
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••iI 85 86 87 88.

iI~ 96 97 98 iii
.'05 106 107 108 iii i
I 11~ IIIII
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APENDICE 4 - APRESENTA<;AO





=~:"':,,~!~:le,:::ne
d. urn. pn.".
p,tlp,,,, •• tributc.ec,,,,,c
avalia•••,uquaHd.d.,.".

SOLOMON (2002)

ENGEL~I" (2000)

SCHIF~~AANN~:~~tOOO)

DEBOARD (199T1

LIPOYETSKY(2002)

CASTILHOeGALYAO(2002)

E"peclflCnyiio do
Problema

~. ~1fI~ (11=o:.,!;';8~":'[i~11

cultu,"I"eporUnlo"! ...jclbel
"nell'c gCS10 de urn.
••nelo•••lm pod ••••

la como urn " •• ~Ihc
m"",.nlo" (O"HARA, 1992,p.7)

JOFF1LY(l99~)
O"HARA(1992)

CASTILHO 0 GAlVAO (2002)

RECH(2002)

UPOYETSKY(2002)
KASXNARoOWYER(2001)

BARNARO(2003)
ASCHER(2001)
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