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RESUMO 

  

A presente pesquisa buscou identificar quais os valores humanos descritos por 
Schwartz et al. (2012) e os axiomas sociais de Leung et al. (2002) influenciam os 
consumidores na escolha das marcas de tênis Nike e Adidas no mercado espanhol. 
A investigação foi de natureza quantitativa, na qual foram coletados 213 
questionários, sendo 83 válidos. Além disso, verificou-se o julgamento e significado 
que os consumidores espanhóis fazem sobre a marca, por meio do Modelo de 
Influência Cultural no Consumo - MICC, identificando a relevância do significado 
utilitário. Para o levantamento dos resultados utilizaram-se análises estatísticas 
descritivas e inferenciais como correlações e regressões logísticas. O principal 
achado foi a confirmação dos valores humanos e axiomas sociais influenciando e 
prevendo o comportamento dos consumidores espanhóis na escolha entre as 
marcas de tênis. Outro resultado obtido foi de que os consumidores espanhóis 
apesar de preferirem a mesma marca - Nike (SILVÉRIO, 2014), endossam valores 
humanos, axiomas sociais, julgamento e significado e atributos de maneira distinta 
dos brasileiros ao escolherem a marca. Em virtude da limitação da amostra, no que 
se refere ao número de respondentes, não é possível generalizar o resultado, mas 
pode-se identificar as características que influenciam o comportamento do grupo de 
consumidores espanhóis participantes do levantamento. 

 
Palavras-chave: Valores humanos. Axiomas sociais. Julgamento e Significado. 
Marca. MICC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

ABSTRACT 

 

This present research tried to identify which human values described by Schwartz et 
al. (2012), and which social axioms of Leung et al. (2002) influence the consumers at 
their sneakers brands choices, Nike and Adidas, at the Spanish market. The 
investigation, that had 213 observations, and 83 of which were valid, had a 
quantitative nature. Furthermore, it was verified the meaning and judgment that 
Spanish consumers have of the brand, through the Consumer Cultural Influence 
Model – CCIM, identifying  the relevance of utilitarian meaning. To achieve these 
results, descriptive and inferential statistics analyses as correlated data and binary 
logistic regression were used. The most important outcome was the confirmation of 
human values and social axioms influencing and predicting the behavior of Spanish 
consumers on their choice to pick brands. Even though Spanish consumers prefer 
the same brand (Nike) as the Brazilian consumers (SILVÉRIO, 2014), they choose 
the brand based on different human values, social axioms, meaning and judgment, 
and attributes. Due to the limitation of this sample, regarding the number of the group 
that answered the questionnaire, the result could not be wider, but it was possible to 
identify the characteristics that influence the Spanish consumer’s behavior.  
 
Keywords: Human values. Social axioms. Meaning and judgment. Brand. CCIM. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

RESUMEN 

 

Esta investigación buscó identificar qué valores humanos descrito por Schwartz et al. 
(2012) y axiomas sociales de Leung et al. (2002) influyen sobre los consumidores en 
su elección de marcas de zapatillas deportivas Nike y Adidas en el mercado español. 
La investigación fue de naturaleza cuantitativa, en la que se obtuvieron 213 
cuestionarios, de los cuales 83 eran válidos. Además, fue comprobado el juicio y 
significado que los consumidores españoles hacen de la marca, a través del Modelo 
de Influencia Cultural en Consumo - MICC, identificando la relevancia del significado 
utilitario. Para inspeccionar el análisis de los resultados se utilizó la estadística 
descriptiva e inferencial como correlaciones y regresiones logísticas. El principal 
hallazgo fue la confirmación de los valores humanos y axiomas sociales influyendo y 
prediciendo el comportamiento de los consumidores españoles en la elección entre 
las marcas de zapatillas deportivas. Otro resultado fue que los consumidores 
españoles a pesar de preferir la misma marca (Nike), tal como los brasileños 
(SILVÉRIO, 2014), respaldan los valores humanos, axiomas sociales, juicio y 
significado y atributos de uno modo distinto de los brasileños al elegir la marca. 
Debido a la limitación de la muestra, en cuanto al número de respondedores, no fue 
permitido generalizar el resultado, pero ella puede identificar las características que 
influyen sobre el comportamiento del grupo de consumidores españoles 
participantes de la investigación. 
 
Palabras clave: Valores humanos. Axiomas sociales. Juicio y Significado. Marca. 
MICC. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização e Formulação do problema  

De acordo Vieira (2009) com o passar do tempo vários campos de estudos 

foram acoplados à Administração, e um desses campos que vem recebendo 

bastante ênfase nos últimos anos: o comportamento do consumidor. Cada vez mais, 

o comportamento do consumidor vem sendo discutido, atraindo olhares dos 

gestores, tanto na ótica para suprir as necessidades dos clientes quanto na busca 

de benefícios para a organização. 

A escolha, busca por um produto, análise de fatores que influenciam o 

processo de compra são temas pesquisados com o intuito de desvendar 

características dos consumidores que muitas vezes estão implícitas ou não aos 

nossos olhos. Isso fica evidente, por exemplo, no Modelo de Duas Rotas (MDR) 

proposto por Allen (1997), o qual tem como objetivo fazer uma analogia entre a 

influência dos valores humanos apresentado por Schwartz (1992) e o processo de 

decisão de compra/consumo.  

Para a compreensão do comportamento do consumidor, faz necessário o 

estudo sobre as características culturais, valores humanos e axiomas sociais 

presentes na população, que por sua vez são consumidores de produtos / serviços. 

Para isso, esta pesquisa utilizou o Modelo de Influência Cultural no Consumo – 

MICC, desenvolvido por Alfinito e Torres (2012), no qual se propõe uma análise 

baseada nos valores humanos e no constructo de axiomas sociais (LEUNG et al., 

2002), com a finalidade de avaliar as influências culturais na decisão de compra, 

visto que é um modelo além ao MDR.  

Os consumidores escolhem o que comprar baseados em sua cultura, grupo de 

influência, estilo de vida e valores que estão integralizados em seu caráter.  De 

acordo com a descrição de valores apresentada por Schwartz e Bilsky (1987), pode-

se dizer que os valores são conceitos ou crenças, sobre algo desejável ou 

comportamentos, que transcendem de situações específicas, selecionadas ou 
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avaliadas por comportamentos e eventos, e são ordenados pela sua importância 

relativa. 

Segundo Solomon (2011), Kotler; Armstrong (1999), dentre outros autores, que 

serão apresentados no capítulo destinado ao referencial teórico, o processo de 

compra se inicia a partir do reconhecimento da necessidade, que ocorre quando o 

consumidor percebe a diferença entre seu estado atual e um estado desejado, não 

esquecendo que os consumidores trazem consigo experiências, crenças e valores. 

O estudo teve como campo de observação a população da Espanha, visto que 

as marcas a serem analisadas (Nike e Adidas), fornecedoras de produtos esportivos, 

em questão o tênis, fazem parte do vestuário da sociedade - 7,4% das despesas dos 

espanhóis são com vestuários e calçados (CERDEÑO, 2003). Outro fator relevante 

é que a partir do século XX vem crescendo na sociedade, incluindo a espanhola, o 

interesse para a prática de esportes, questões voltadas para o bem-estar e a saúde, 

fazendo com que a decisão entre os produtos das duas marcas seja eminente às 

novas necessidades (VILCHEZ, 1995). A escolha da Espanha também se deu pelo 

fato de serem escassos estudos sobre fatores que influenciam os consumidores na 

escolha entre marcas. Assim, a pesquisa buscará identificar quais os valores 

humanos e axiomas sociais têm influência na escolha da marca. A vista disso quais 

valores humanos, axiomas sociais, julgamento e significado e atributos influenciam 

os consumidores espanhóis na escolha de uma marca reconhecida de tênis? 

1.2 Objetivo Geral 

Identificar quais valores humanos, axiomas sociais, julgamento e significado da 

maraca e atributos influenciam a escolha do consumidor entre duas marcas de tênis 

(Adidas e Nike) no mercado da Espanha. 

1.3 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos que norteiam esse trabalho são: 
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1 – Verificar quais valores humanos influenciam os consumidores espanhóis na 

escolha entre as marcas Adidas e Nike. 

2 – Verificar quais axiomas sociais influenciam os consumidores espanhóis na 

escolha entre as marcas Adidas e Nike. 

3 – Avaliar quais atributos os espanhóis consideram relevantes para escolha entre 

as marcas Adidas e Nike.  

4 – Identificar o julgamento e significado atribuído às marcas Nike e Adidas, na 

sociedade espanhola. 

1.4 Justificativa 

Visto que valores humanos e axiomas sociais são variáveis que estão 

intimamente ligadas e que influenciam o comportamento do consumidor (ALFINITO; 

TORRES, 2012). Nota-se a importância deste estudo, para o aprofundamento sobre 

o assunto, identificação de características em outro país, em uma cultura distinta do 

Brasil – pois estudo semelhante foi aplicado no mercado brasileiro - no que tange a 

escolha de uma marca (SILVÉRIO, 2014). Julga-se relevante também, pois o estudo 

será importante para organizações multinacionais conhecerem as prioridades dos 

consumidores, para assim permitir o desenho de uma política de marketing 

adequada para organização, que contribua para a satisfação de ambas as partes, 

consumidores/ empresa. 

Para a investigação e êxito da pesquisa, foi escolhido um produto comum 

que faz parte do vestuário e cotidiano das pessoas, o produto tênis. Referente à 

abrangência da pesquisa, foram escolhidas duas marcas mundialmente conhecidas 

que são Adidas e Nike, possibilitando assim o estudo de algo acessível à sociedade 

espanhola.  

Referente ao reconhecimento mundial das duas marcas, Junior (2009) 

afirma que Nike e Adidas são as maiores empresas no setor esportivo e 

consequentemente mundialmente conhecidas. Um dos fatores relatados pelo 

mesmo autor, que proporciona esse reconhecimento é a vinculação das marcas com 

o futebol, tanto em questão da publicidade, quanto em contratos bilionários. Em 

concordância que as referidas marcas são conhecidas mundialmente, a revista 
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Forbes em um dos seus rankings denominado World’s Most Valueable Brands (As 

marcas mais valiosas do mundo) mostra que a Nike se encontra no 18º lugar e a 

Adidas em 83º lugar no ranking. Ambas respectivamente possuindo os seguintes 

valores de mercados, 86,2 bilhões de dores e 17,1 bilhões de dólares, até maio de 

2015.  

Dessa forma esse estudo se propõe a identificar quais os valores humanos e 

axiomas sociais influenciam os consumidores, contribuindo assim para futuros 

planejamentos empresariais de marketing, facilitando a visualização de aspectos 

culturalmente presentes em uma sociedade européia. Sendo assim, acredita-se que 

os resultados dessa pesquisa contribuirão para futuros estudos sobre o 

comportamento do consumidor aplicado a outras marcas, produtos e países. 

 

. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo, serão discutidos aspectos, características, definições, conceitos, 

a respeito dos seguintes assuntos: Comportamento do consumidor; Valores 

humanos; Axiomas Sociais; Marca; Modelo de duas rotas e Modelo de influência 

cultural no consumo. 

2.1 Comportamento do consumidor 

De acordo Solomon (2011, p. 33):  

O campo do comportamento do consumidor abrange uma ampla área: é o 
estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, 
compram, usam ou descartam produtos ou serviços, ideias ou experiências 
para satisfazer necessidades e desejos.   

 

O que se vê na literatura sobre o comportamento do consumidor é que esta 

conduta, juntamente com a obtenção de um produto ou serviço pode variar de 

acordo os fatores internos e externos, podendo eles ser culturais, sociais, pessoais, 

psicológicos, atividades emotivas, que os consumidores desempenham durante o 

processo de escolha até o descarte dos produtos / serviços que suprem suas 

necessidades (KOTLER; ARMSTRONG, 1999; STATT, 1997).  

Em concordância com Kotler; Armstrong (1999), Statt (1997), o autor 

Solomon (2011) explica que grande parte dos profissionais de marketing considera o 

comportamento do consumidor como um processo contínuo, que não se restringe ao 

que acontece no ato da compra (troca entre dinheiro e produto ou serviço) de um 

produto ou serviço, isto é, processo que envolve questões que influenciam o 

consumidor antes, durante e depois das compras. 

A vista disso, pode-se afirmar que o comportamento do consumidor não se 

resume somente no simples ato de comprar, mas sim um tema amplo que vai desde 

o ato de adquirir, até mesmo de entender como os consumidores agem durante a 

escolha de um produto/serviço, dos valores e crenças envolvidos, da realização dos 

desejos e necessidades, não deixando de salientar a importância também dos 

atributos existentes no produto ou serviço almejado (KOTLER; ARMSTRONG, 1999; 

SOLOMON, 2011). 
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Para Schiffman e Kanuk (2000), a análise do comportamento do consumidor 

é algo interdisciplinar, pois se baseia em diversos conceitos e teorias acerca das 

pessoas, criados por estudiosos cientistas especialistas em disciplinas tão diversas 

quanto à psicologia, a sociologia, a psicologia social, a antropologia cultural e a 

economia. 

Diante da complexa tarefa de analisar o comportamento do consumidor, 

Schiffman e Kanuk (2000) esquematizaram um modelo de tomada de decisão de 

compra do consumidor, no qual é composto por três variáveis, são elas: variáveis de 

input ou variáveis externas do ambiente mercadológico ou não (produto, promoção, 

família, fontes informacionais, classe social, etc.); variáveis de processo ou 

influenciadas pelo campo psicológico do consumidor (reconhecimento da 

necessidade, busca pré-compra, avaliação das alternativas, motivação, percepção, 

atitudes, experiência, etc.) e por fim as variáveis de output ou as experiências 

anteriores com o produto (teste, compra repetida, avaliação pós-compra). Na figura 

1 está disposto o referido modelo para melhor visualização e compreensão. 

 

Figura 1 - Modelo simples de tomada de decisão do consumidor 
Fonte: SCHIFFMAN; KANUK (1997, p.400) 
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 Alonso, Rebollo e Oubinã (2000, apud ANDRÉS, SALINAS, 2003, p. 13) 

observaram que as novas tendências de gastos dos consumidores espanhóis, a 

partir da análise de alguns fatores demográficos, econômicos e sócio-culturais, 

fatores esses considerados externos por Schiffman e Kanuk (1997), indicam o 

seguinte: em primeiro lugar, uma rápida transformação do comportamento dos 

gastos nas últimas décadas; em segundo lugar, uma  maior tendência para as 

despesas correntes; em terceiro lugar, um aumento das despesas com habitação, à 

custa de gastos pessoais, ou seja, é considerar a casa como a unidade mais 

importante de despesas ; em quarto lugar, o surgimento de consumidores mais 

suscetíveis ao preço; em quinto lugar, em conexão com a oferta comercial, uma 

crescente preferência para grandes estabelecimentos em relação aos varejistas. 

A cada dia que se passa fica evidente a necessidade de pesquisas que 

abordam tema como cultura, valores humanos e axiomas sociais relacionados ao 

comportamento do consumidor. As escolhas de consumo não podem ser entendidas 

sem que seja considerado o contexto cultural em que são efetuadas. Segundo 

Solomon (2011) a cultura inclui tanto ideias abstratas, como valores e ética, dito de 

outra maneira, cultura é a acumulação de significados, rituais, normas e tradições 

compartilhados entre os membros de uma organização ou sociedade. Já valores, de 

acordo Solomon (2011, p. 172) tem o seguinte significado: “valor é uma crença de 

alguma condição e preferível em relação à sua condição oposta, por isso um 

conjunto de valores de uma pessoa exerce um papel muito importante nas 

atividades de consumo”, contribuindo assim, para que vários consumidores 

adquirem produtos ou serviços, porque acreditam que eles ajudarão a atingir uma 

meta relacionada ao valor. 

Para Alfinito e Torres (2012) a avaliação das crenças e valores no que tange o 

consumo parece não fazer sentido, pois muitos autores defendem que as variáveis 

explicativas de comportamento de consumidor, as psicossociais apresentam menor 

predileção em detrimento de outras, como por exemplo, o preço, qualidade, 

características dos produtos ou serviço, dentre outras. Diante da importância e 

grande influência de aspectos culturais no consumo, pesquisas empíricas estão 

utilizando, aplicando o construto de valores humanos de Schwartz (1992), com o 

objetivo de compreender o comportamento do consumidor, não só por atributos 

tangíveis, mas também por intangíveis como crenças, valores, axiomas sociais, 
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atributos esses que estão presente no consumidor, porém pouco visíveis e 

percebidos. 

 No que tange a cultura do consumo Vilchez (1995) explica que na Espanha 

esse aspecto acontece com certa semelhança em outros países europeus, os 

consumidores cada vez mais valorizam os aspectos simbólicos e estéticos dos 

produtos. Ainda sobre o assunto o autor destaca fatores que influenciam no 

consumo da sociedade espanhola, são eles: o hedonismo; a liberdade pessoal; 

relativismo na concepção da vida; o individualismo; preocupação pelo cuidado com o 

corpo, com a saúde e forma física; uma crescente sensibilidade ecológica. Assim 

percebe-se o surgimento de um consumidor mais ativo, exigente, que não se deixa 

manipular facilmente. 

 De acordo Andrés e Salinas (2003) na Espanha cada vez mais estão 

á aparecendo consumidores mais exigentes, que se preocupam não só com seu 

bem-estar, mas também com dos outros, e que demandam mudanças em nível 

social e econômico, levando as empresas a precisar conhecer como pensam e 

agem os consumidores, isto é, quais as características e os padrões de 

comportamentos que  estão  presentes nessa relação entre consumidores e 

empresas. 

 Cerdeño (2003) em seu artigo sobre o consumo dos espanhóis, relata os 

resultados de uma pesquisa efetuada pelo Instituto Nacional de Estatística - INE, no 

ano de 2003, denominada de Encuesta Continua de Presupuesto Familiares – 

tradução: Levantamento Sistemático de Orçamentos Familiares -. A pesquisa citada 

mostra que 25% do consumo das famílias espanholas se destina a despesas 

domiciliares (água, eletricidade, gás, etc);  que 18,6% em despesas com 

alimentação e bebidas; 7,4% em despesas com vestuário e calçados; 7,7% em 

despesas com móveis e equipamentos domésticos; e 41,3% com diversas despesas 

como: bebidas alcoólicas, cigarros, transportes, hotéis, bares e restaurantes, lazer 

(entretenimento e cultura), saúde, comunicação e educação. 

 Outro fato importante apresentado na literatura sobre o consumo dos 

espanhóis é que como em todo mundo, a população vem sofrendo um aumento 

progressivo, fazendo assim com que haja uma ampliação da necessidades de 

consumo, ou seja, maior número de habitantes implica necessariamente em 

consumo crescente de bens e serviços (CERDEÑO, 2003). 
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 No que se refere os aspectos sociais e de consumo, Cerdeño (2003, p. 25) 

afirma que “os principais elementos de mudança que influenciam as questões 

culturais e em consequência o comportamento do consumidor, estão ligados ao 

ambiente familiar, o sistema educativo, os meios de comunicação, o tempo de lazer 

e recreação”. Já em relação às características presentes na sociedade, referente 

aos homens e as mulheres, nota-se que as mulheres estão menos tradicionais e 

conservadoras que antes, dão importância ao trabalho, pois acredita ser um 

instrumento de libertação pessoal. 

 Com base na literatura nota-se que Vilchez (1995) já havia descrito alguns 

aspectos de mudanças presentes na sociedade espanhola, mais especificamente na 

população jovem do século XX, que confirma a mudança do comportamento 

relatada por Cerdeño (2003). As características mais significativas relatadas por 

Vilchez (1995, p. 159) são:  

“- valorizam mais a saúde, a afetividade, os amigos, o tempo livre, o 
cuidado com o meio ambiente, a tecnologia e os avanços científicos. 
 - valorizam menos a religião e a família, alguns aspectos da política, o 
orgulho de ser espanhóis e lutar pelo país.  
- os jovens entre 18 e 24 anos são os mais satisfeitos com a vida, cultivam 
mais as relações de grupo e funcionam por tribos”. (tradução do autor) 

 

 Sendo assim Vilchez (1995) desenha alguns cenários possíveis para o futuro 

da sociedade espanhola. Prospecta que a luta por encontrar espaço nos mercados 

vai ser feroz, para diferenciar, oferecer benefícios atrativos e motivadores. Surgirão 

mais que novas necessidades do consumidor, aparecerão variantes de 

necessidades já satisfeitas, mas resolvidas de maneiras diferentes. E isso exigirá 

esforço criativo dos profissionais de marketing, que terão que descobrir, desenvolver 

novas ilusões no consumidor. Haverá uma segmentação mais clara dos mercados – 

produtos/serviços destinados aos anseios de cada faixa etária (geração x, z, y, etc.) 

– o que dará cores a vários cenários. Cada vez mais o consumidor/usuário vai exigir 

serviços globais, qualidade total e isso será o diferencial dos distribuidores. 

2.2 Valores humanos  

Estudos sobre valores humanos têm sido discutidos com certa frequência no 

Brasil, principalmente na área voltada para o comportamento do consumidor, onde 
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auxiliam nas descobertas das principais influências que afetam o processo de 

compra. Alguns estudos já realizados mostram que os valores humanos e os 

axiomas sociais são utilizados em pesquisas transculturais, com o objetivo de avaliar 

as crenças das pessoas, a fim de prever comportamento social (SCHWARTZ, 2005; 

AÑAÑA, 2009; TORRES; ALLEN, 2009). 

Para Schwartz e Bilsky (1987, p. 551): 

Os valores são representações cognitivas de três tipos de necessidades 
humanas universais: necessidades biológicas do organismo, necessidade 
de interação social para a regulação das relações interpessoais e 
necessidades sócio institucionais, que visam o bem-estar e sobrevivência 
do grupo. 

 
Schwartz; Bilsky (1987, p. 551) também caracterizam valores como "(a) 

princípios ou crenças, (b) sobre comportamentos ou estados de existência, (c) que 

transcendem situações específicas, (d) que guiam a seleção ou avaliação de 

comportamentos ou eventos e (e) que são ordenados por sua importância".  

Segundo os estudos sobre valores humanos, Schwartz (1992) propôs uma 

tipologia universal de valores baseada na literatura sobre as necessidades básicas 

dos indivíduos. Os tipos motivacionais por ele propostos foram: Autodeterminação, 

Universalismo, Benevolência, Conformidade Tradição, Segurança, Poder, 

Realização, Hedonismo e Estimulação. 

A Quadro 1 descreve cada um dos 10 tipos motivacionais, desenvolvido por 

Schwartz (1992). 

  

Tipos Descrição 

Autodeterminação Os valores de autodeterminação procuram a independência 
de pensamento, ação, opção... 

Estimulação 
Os valores deste grupo têm como meta a procura de 
excitação, novidade e mudança, que parecem ser necessárias 
para poder manter um nível satisfatório de funcionamento. 

Hedonismo  
A gratificação de necessidades físicas é transformada em 
valores sociamente reconhecidos. A meta motivacional deste 
grupo de valores é o prazer e a gratificação sensual. 

Realização  
A sua meta é o sucesso pessoal obtido através de uma 
demonstração de competência que, geralmente leva ao 
reconhecimento. 
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Poder  

O funcionamento da sociedade parece exigir algum sistema 
de estratificação de função e de responsabilidade. Desta 
forma, surgem no grupo as relações de dominação e 
submissão. Para justificar este fato da vida social, o poder é 
transformado em valor. Necessidades individuais de 
dominação e de controle podem também ser transformadas 
em valores relativos ao poder. Segundo Schwartz a meta 
deste tipo de valores é a procura de status social, prestígio e 
controle sobre pessoas e recursos. 

Segurança  
A meta dos valores deste tipo é a integridade pessoal e de 
pessoas e grupos de identificação, assim como a estabilidade 
da sociedade e de si mesmo. 

Conformidade A sua meta motivacional é o controle de impulsos e do próprio 
comportamento em conformidade com as expectativas sociais. 

Tradição  

Etimologicamente significa a transmissão, a transferência de 
princípios, ideais e costumes. Todas as sociedades 
desenvolvem usos, costumes, práticas e símbolos que 
representam o seu destino e a sua experiência comum. A 
tradição é algo que brota da comunidade e que se transforma 
em símbolo da sua própria sobrevivência. A meta motivacional 
dos valores relativos à tradição é o respeito e a aceitação dos 
ideais e costumes da sua sociedade. 

Benevolência  A meta motivacional é o interesse e a preocupação com o 
bem-estar das pessoas íntimas. 

Universalismo / 
Filantropia  

Compreensão e aceitação dos outros e preocupação com o 
bem-estar de todos. Schwartz denomina este tipo motivacional 
"universalismo". Em português a palavra filantropia expressa 
diretamente o interesse teórico e prático pela felicidade dos 
homens. 

Quadro 1 - Os 10 tipos motivacionais de valores humanos 
Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Schwartz (1992). 
 

Schwartz (1992) construiu a teoria de valores humanos em uma estrutura 

circular para representar a sua teoria ressaltando os tipos motivacionais, os fatores 

de segunda ordem e as relações de compatibilidade e conflito. Nessa estrutura 

quanto mais próximo um tipo motivacional estiver de outro, maior a probabilidade de 

compatibilidade e quanto mais afastado, maior a de conflito. 

Mais adiante, Schwartz  et al. (2012) desenvolveram uma nova teoria, 

denominada “Teoria Refina de Valores Individuais”, a fim de gerar maior heurística, 

clareza e precisão do que a teoria original de 10 valores (Schwartz, 1992). 

Para Schwartz et al. (2012, p. 665):  

A teoria refinada dá aos pesquisadores a opção de trabalhar com tão 
grande ou tão pequeno um conjunto de valores que seja adequado a sua 
finalidade. Eles podem optar por trabalhar com todos os 19 valores ou 
combinar valores e trabalhar com o original de 10, os quatro maiores 



25 

 

  

valores de ordem, ou mesmo dois subconjuntos. Se apenas uma parte do 
círculo de valor interessa um pesquisador, ele pode ganhar com maior 
detalhe e clareza conceitual que a teoria refinada fornece discriminando 
mais afinado valores em nas partes do círculo. (nossa tradução) 

 
 

A Figura 2, mostra o novo continuum com 19 valores humanos originados a 

partir da estrutura anterior de 10 tipos.  Para geração da ordem dos 19 valores 

distintos, foram acrescentados três círculos externos, os quais identificam as bases 

conceituais para esse fim. A partir dessa teorização notou-se que os valores 

delimitados pela parte superior do primeiro círculo externo são mais propensos a 

motivar as pessoas quando elas são livres de ansiedade. Já os valores delimitados 

pela parte inferior do primeiro círculo externo, são voltados para proteger a si mesmo 

contra a ansiedade e ameaças. Os valores à direita, localizados no próximo círculo 

externo, referem-se a um foco pessoal, ou seja, relacionado com os resultados para 

sim mesmo. Os que se encontram a esquerda têm um foco social, os quais se 

preocupam com os resultados para os outros ou para instituições estabelecidas 

(SCHWARTZ et al., 2012). 

 

 

 Figura 2 - Estrutura Circular com 19 valores 
Fonte: SCHWARTZ et al. (2012) 
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De acordo Schwartz  et al. (2012) o segundo círculo externo indica os limites 

entre os quatro valores de ordem superior em que os valores podem ser agrupados. 

A abertura à mudança enfatiza prontidão para novas idéias, ações e experiências. 

Eles contrastam com a conservação, valores que enfatizam a ordem e evita a 

mudança. Valores de autopromoção enfatizam perseguir seus próprios interesses. 

Eles contrastam com os valores autotranscendência, que refere transcendência dos 

próprios interesses para o bem dos outros. 

Outras alterações que ocorreram na nova Teoria Refinada de Valores 

proposta por Schwartz et al. (2012), com relação à antiga de 10 valores, estão 

dispostas no Quadro 2. 

 

Valores Alterações 

Segurança Repartiu-se em dois novos valores: segurança pessoal e 
segurança social. 

Conformidade Subdividiu-se em: conformidade com regras e 
conformidade interpessoal. 

Benevolência Dividiu-se em: benevolência-dependência e 
benevolência-cuidado. 

Universalismo Criaram-se três novos tipos: universalismo tolerância, 
universalismo natureza e universalismo preocupação. 

Autodeterminação 
Desmembrou-se em duas novas categorias: a 

autodeterminação de pensamento e a autodeterminação 
de ação. 

Poder Passou a ser representado por: poder dominância e 
poder recursos. 

Enfrentamento Inseriu-se esse valor entre os valores poder e 
segurança. 

Humildade Novo valor inserido entre os valores conformidade e 
benevolência. 

Quadro 2 - Modificações que ocorram na estrutura circular de valores 
Fonte: Elaborado com base em Schwartz et al. (2012) 
 

Com isso os novos valores acrescentados no continuum circular passaram a 

ter as seguintes definições: segurança pessoal, segurança no ambiente imediato; 

segurança social – segurança e estabilidade na sociedade em geral; conformidade 

com regras – o cumprimento das regras, leis e obrigações formais; conformidade 

interpessoal – evitar prejudicar ou perturbar outras pessoas; benevolência-

dependência – ser um membro confiável em um grupo; benevolência-cuidado – a 

devoção do bem-estar do grupo; universalismo-tolerância – a aceitação e 
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compreensão de que é diferente de si mesmo; universalismo-natureza – 

preservação do meio ambiente natural; universalismo-preocupação – compromisso 

com a igualdade, a justiça e a proteção de todas as pessoas; poder-dominância – 

poder através de exercer controle sobre as pessoas; poder-recursos – poder através 

de controle dos recursos materiais e sociais; enfrentamento – segurança e poder 

pelo qual alguém mantém sua imagem pública e resguardando-se de humilhação; 

humildade – reconhecer sua insignificância; autodeterminação de pensamento – 

liberdade para cultivar suas próprias ideias; autodeterminação de ação – a liberdade 

para determinar suas próprias ações (SCHWARTZ et al., 2012). 

Já ao que tange a disposição dos valores, não houve alterações, sendo 

assim, foram mantidas as duas dimensões bipolares: abertura à 

mudança/conservação e autotranscedência/ autopromoção. 

Baseada nesta teoria foi realizada no Brasil, mais precisamente no Distrito 

Federal, no ano de 2014, uma pesquisa na qual teve como objetivo identificar quais 

valores humanos influenciam os consumidores brasileiros na escolha entre marcas. 

Obteve-se o principal resultado, que demonstra a existência de valores humanos e 

axiomas sociais prevendo o comportamento dos consumidores. Os valores humanos 

encontrados a partir da amostra analisada foram: poder dominância, poder recurso, 

humildade e universalismo natureza (SILVÉRIO, 2014).  

Com a presente pesquisa, almeja-se identificar quais os valores humanos, 

entre os 19 que compõe a Teoria Refinada de Valores de Schwartz et al. (2012) 

influenciam os consumidores espanhóis na escolha entre as marcas de tênis Nike e 

Adidas, uma vez que os tipos motivacionais interferem, influenciam o 

comportamento de consumo dos indivíduos. 

2.3 Axiomas sociais  

Conforme Leung et al. (2002, p. 289), axiomas “são crenças generalizadas 

sobre si mesmo, o ambiente social e físico , ou o mundo espiritual, e estão sob a 

forma de uma afirmação sobre a relação entre duas entidades ou conceitos” . 

De acordo Alfinito e Torres (2012) axiomas sociais são relações entre o 

comportamento do consumidor e seus valores e suas crenças sociais, ou seja, a 
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analogia entre os valores humanos com os aspectos ligados ao consumo. No 

mesmo raciocínio, Assumpção (2013) afirma que os axiomas sociais são construtos 

que consubstanciam entender o comportamento humano, da mesma maneira que o 

construto de valores, desta forma os valores humanos estão relacionados ao que as 

pessoas almejam alcançar na vida e que os axiomas sociais procuram esclarecer a 

partir de que princípios gerais as pessoas acossarão essas metas. 

Ainda sobre o assunto Assumpção (2013) salienta que valores buscam 

identificar quais metas as pessoas julgam importantes, sendo assim, os valores são 

propósitos desejáveis, já os axiomas sociais é uma representação a partir dos quais 

as pessoas entendem, compreendem o mundo social e expõem baixa carga afetiva. 

Diante disso, nota-se que, assim como os valores humanos, os axiomas sociais 

buscam compreender o comportamento humano, sendo ambos aspectos que de 

certa forma regulamentam, servem de princípios, que norteiam o comportamento e 

interferem na vida do ser humano, na sociedade no geral. Em pesquisa 

desenvolvida no Brasil no que tange aos axiomas sociais, notou-se significância do 

axioma referente à complexidade social (SILVÉRIO, 2014). 

Segundo Leung et al. (2002) axiomas sociais tem as seguintes funções: eles 

facilitam a realização dos objetivos importantes, ajudam as pessoas a proteger sua 

autoestima, servem como manifestação de valores das pessoas e por fim ajudam as 

pessoas a compreender o mundo, ou seja, os axiomas desempenham um papel 

central de organização em sistemas de crenças das pessoas, e sua principal função 

é a de aumentar a sobrevivência e funcionamento das pessoas em seus ambientes 

sociais e físicos. 

A Quadro 3 explicita as dimensões ou fatos de axiomas sociais, encontrados 

a partir da literatura que envolve crenças humanas (BOND et al., 2004). 
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Quadro 3 - Dimensões ou fatos de axiomas sociais 
Fonte: Elaborado pelo autor baseado em BOND et al., 2004. 

2.4 Modelo das Duas Rotas e Modelo de Influência Cu ltural no 
Consumo  

Allen (2000) sugere que os significados dos produtos dão, por si próprios, 

valor ao produto. Dois tipos de significados podem ser atribuídos a um produto. O 

significado utilitário que representa a função tangível do produto, o qual dá ao 

indivíduo certo controle sobre o ambiente. De acordo Allen e Ng (1990) o significado 

utilitário se encontra em meio aos atributos tangíveis do produto, logo esse 

significado necessita que seu julgamento seja de forma racional e objetiva, deixando 

claro o julgamento passo-a-passo. Já o significado simbólico é o resultado de 

experiências sociais que conduzem uma categorização subjetiva do produto. 

Atributos, que são intangíveis e que são culturalmente compartilhados, refletem a 

imagem ou o simbolismo do produto. O significado simbólico é fortemente 

relacionado com a cultura de um grupo (TORRES; ALLEN, 2009). 

Segundo Nepomuceno e Torres (2005), o significado é uma reação afetiva 

de alguém frente a um objeto e que essas percepções são construídas por meio das 

interações sociais e interpessoais. No Modelo das Duas Rotas - MDR, as relações 

entre valores humanos e significado do produto ocorrem por intermédio do tipo de 

Dimensões  Descrição 

Ceticismo social Visão negativa da natureza humana e eventos 
sociais. 

Complexidade social 
Indica a crença na multiplicidade de formas para 
se alcançar um resultado ou solucionar questões 
do mundo social. 

Recompensa por empenho 
Quanto uma pessoa acredita que reconhecimento, 
esforço e planejamento cuidadoso levarão a 
resultados positivos. 

 Controle do destino  
Crença geral de que eventos sociais são 
predeterminados e influenciados por forças 
impessoais, mas não são previsíveis e alteráveis. 

 Religiosidade  
Indica as crenças na existência de um ser 
supremo e nas consequências positivas da pratica 
religiosa na vida pessoal e social. 
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julgamento que é realizado pelo consumidor no momento de avaliação desse 

significado (ASSUMPÇÃO, 2013). 

Para Nepomuceno e Torres (2005, p. 423) o modelo de duas rotas, “procura 

explicar a influência dos valores humanos sobre a tomada de decisão dos 

consumidores, seja por meio de sua influência sobre o tipo de julgamento realizado, 

ou sobre o significado de um produto”. 

No que tange aos resultados obtidos por análises do produto baseadas no 

MDR, fica claro que, quando os valores humanos influenciam a escolha de um 

produto é restrita pela função, ou seja, quando um produto possui uma função 

instrumental (significado utilitário), os consumidores realizam julgamento passo a 

passo. Por outro lado, quando um produto possui uma função expressiva 

(significado simbólico), os consumidores realizam um julgamento afetivo sobre o 

produto. Sendo assim, valores humanos transpõem a análise dos atributos tangíveis 

dos produtos e influenciam diretamente a preferência (TORRES; ALLEN, 2009). 

Logo abaixo, a figura 4, exibe o modelo proposto por Allen (2000). De acordo 

Nepomuceno e Torres (2005) os valores humanos podem afetar diretamente o 

significado simbólico de um produto através do julgamento afetivo e afetar 

indiretamente o significado utilitário por meio do julgamento passo-a-passo.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 - Modelo das Duas Rotas - MDR 

Fonte: ALLEN, 2000. 
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Nota-se na figura 3, produzida por Allen (2000), mostra que os valores 

humanos básicos podem prognosticar a preferência por um determinado produto por 

duas rotas diferentes. Sendo assim, os valores podem predizer diretamente a 

preferência pelo produto ao predizer a preferência pelo significado simbólico do 

mesmo. Os valores também podem predizer a preferência de um produto ao 

predizer o significado utilitário do produto, fazendo assim um julgamento passo-a-

passo sobre os atributos tangíveis deste (NEPOMUCENO; TORRES, 2005). 

Para mensurar a relação entre valores humanos e a rota utilizada no 

julgamento de um produto, Allen (1997) desenvolveu uma escala na qual busca 

avaliar o tipo de julgamento (afetivo ou passo-a-passo) e significado atribuído pelo 

consumidor ao produto. A referida escala possui 19 itens, agrupados em quatro 

fatores, que são: julgamento afetivo (5 itens); julgamento passo-a-passo (6 itens); 

significado simbólico (6 itens) e significado utilitário (2 itens). Para o melhor 

entendimento do instrumento proposto, segue a Quadro 4, na qual demonstra os 19 

itens e suas associações com os respectivos fatores.  

 

Item Fator 

1 – Eu acredito em ser lógico e racional quando decido sobre um 
produto. 

Julgamento 
passo-a-passo 

2- Antes de você tomar a decisão final sobre um produto, você: 
Considera os prós e contras sobre cada produto. 

Julgamento 
passo-a-passo 

3 - Antes de tomar a decisão final sobre um produto, eu: Procuro 
muita informação sobre cada produto. 

Julgamento 
passo-a-passo 

4 - Antes de tomar a decisão final sobre um produto, eu: Penso 
muito em mim mesmo como usuário do produto (como eu ficaria, 
como me sentiria, etc.). 

Julgamento 
afetivo 

5 - Eu acredito em exercitar o autocontrole e não ser impulsivo 
quando decido sobre um produto. 

Julgamento 
passo-a-passo 

6 - Eu acredito em tomar uma decisão responsável muito 
ponderada. 

Julgamento 
passo-a-passo 

7 - Eu acredito em selecionar um produto com base no exame 
cuidadoso de todas as suas características. 

Julgamento 
passo-a-passo 

8 - Eu prefiro um produto que reflita quem eu sou. Significado 
simbólico 

9 - Eu acho que é muito importante selecionar o produto mais 
pratico. 

Significado 
utilitário 
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10 - A imagem que um produto possui é uma parte importante 
da minha decisão em compra-lo ou não.  

Significado 
simbólico 

11 - No instante que eu vejo um produto eu já sei que eu gosto 
dele. 

Julgamento 
afetivo 

12 - Até que ponto você iria querer que o produto que você 
escolheu fosse algo que você pode exibir com orgulho. 

Significado 
simbólico 

13 - Até que ponto você iria querer que o produto que você 
escolheu fosse um produto que está na moda. 

Significado 
simbólico 

14 - Até que ponto você iria querer que o produto que você 
escolheu fosse um produto reconhecido como sendo caro. 

Significado 
simbólico 

15 - Até que ponto você iria querer que o produto que você 
escolheu fosse um produto muito compatível com a imagem que 
você tem de si mesmo. 

Significado 
simbólico 

16 - Até que ponto você iria querer que o produto que você 
escolheu fosse algo que deixasse você de bom humor quando 
usasse. 

Julgamento 
afetivo 

17 - Até que ponto você iria querer que o produto que você 
escolheu fosse algo agradável para seus sentidos (ex.: olfato, 
visão, etc.) 

Julgamento 
afetivo 

18 - Normalmente, eu seleciono um produto baseado em um 
sentimento ou impulso interno. 

Julgamento 
afetivo 

19 - Quando estou decidindo sobre a compra ou não de um 
produto, eu penso na utilidade dele.  

Significado 
utilitário 

Quadro 4 - Itens e seus fatores associados  
Fonte: Tabela baseada em Nepomuceno e Torres (2005). 
 

Com o objetivo de melhoramento do MDR proposto por Allen (1997) no qual 

explica que os valores humanos podem influenciar diretamente o significado 

simbólico de um produto por meio do julgamento afetivo e influenciar indiretamente o 

significado utilitário por meio do julgamento passo-a-passo, Alfinito e Torres (2012) 

desenvolveram o Modelo de Influência Cultural no Consumo - MICC, que por sua 

vez analisa a escolha do consumidor fundamentando-se não apenas nos valores, 

mas também no construto de axiomas sociais proposto por Leung et al. (2002), 

avaliando a influência de aspectos culturais na decisão de compra do consumidor 

indo além do MDR de Allen (1997). 

O modelo MDR procura detalhar claramente a relação dos valores com o 

processo de decisão de consumo. Ele tem como foco descrever a influência dos 

valores humanos proposto por Schwartz (1992) na preferência do consumidor.  Em 

complemento, o modelo MICC é composto por duas versões: uma com os axiomas 
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sociais como preditores de escolha e outra com a combinação de valores humanos 

e axiomas sociais como preditores.  

De acordo Alfinito e Torres (2012) axiomas sociais são relações entre o 

comportamento do consumidor e seus valores e suas crenças sociais, ou seja, a 

analogia entre os valores humanos com os aspectos ligados ao consumo. 

Logo abaixo está disposto, o MICC (Figura 4) no qual foram adicionados os 

axiomas sociais ao MRD, o que contribuiu para o melhor entendimento no que tange 

a visualização do comportamento do consumidor.  

 

 

Diante do exposto, o uso do MICC parece ser adequado, já que a presente 

pesquisa tem como objetivo examinar a escolha de marca de tênis, baseando-se na 

decisão dos consumidores por meio do significado e julgamento da marca. 

2.5 Marca 

Cada vez mais assuntos como a importância e a influência da marca estão 

presentes em estudos desenvolvidos por profissionais de marketing, com o intuito de 

Figura 4 - Modelo de Influência Cultural no Consumo – MICC 
Fonte: Alfinito e Torres (2012), com base em Allen (2000). 
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entender os fatores que levam os indivíduos a preferirem uma marca às outras. Com 

isso o branding, ou seja, ações voltadas à administração do valor das marcas se 

tornou um dos objetivos principais desses profissionais (MARTINS, 2006). Assim 

pode-se notar uma grande preocupação dos profissionais, organizações e também 

dos acadêmicos, em compreender até que ponto uma marca poder interferir na 

decisão de compra e escolha do consumidor. 

Kotler e Armstrong (1999, p. 195) apresenta a seguinte conceituação de marca: 

“é um nome, termo, signo, símbolo ou design, ou uma combinação desses 

elementos, para identificar os produtos ou serviços de um vendedor ou grupo de 

vendedores e diferenciá-los dos demais concorrentes”. 

Outra definição que complementa o conceito de marca elaborado pelos autores 

acima citados é o de Aaker (1998): a marca é “um design visual e/ou nome dado a 

um produto ou serviço por uma organização, a fim de diferenciá-lo dos produtos 

concorrentes, assegurando aos consumidores que o produto será de alta qualidade 

e que esta será mantida”.  

De acordo Pinho (1996) antigamente a utilização das marcas tinha como fim a 

identificação e diferenciação de uma mercadoria, produto ou serviço em relação aos 

seus concorrentes. Com passar do tempo verifica-se que a marca é um elemento 

essencial para a organização e que sua função transcende o simples ato de 

identificar e diferenciar os produtos ou serviços, ela tem poder de influenciar os 

consumidores no processo de compra.  

Segundo a literatura a identidade é o suporte pela qual se constrói a marca. Ela 

que dá direção, um ‘norte’ e que conceitua a marca: “norteia as ações empresariais 

e financeiras, define os objetivos mercadológicos e comunicacionais e transmite, por 

meio de seus símbolos, um sentido, um conceito” (VÁSQUEZ, 2007, p. 202). 

Para Vásquez (2007) a identidade deve conter os seguintes princípios, para 

que exerça seus fins: 

• Única e intransferível - Toda identidade pertence a uma marca 

específica. Não existem duas marcas com a mesma identidade. Um 

produto pode ser copiado, mas é muito difícil copiar sua identidade. 

• Atemporal e constante - A identidade não tem tempo nem limite de 

validade. No entanto, ela deve ser constante no tempo. Ex.: Marlboro 

sempre representou individualidade, força e masculinidade por meio do 

personagem do cowboy. 
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• Consistente e coerente - A identidade deve ser sólida em seus 

elementos constitutivos, ao mesmo tempo em que deve existir 

correlação entre eles, sendo congruentes e compatíveis entre si. 

• Objetiva e adaptável - A identidade deve ser direta em seus propósitos e 

sua comunicação adaptada de acordo com seu público. 

Segundo Lindstrom (2012, p. 34) “as marcas que criam uma conexão 

emocional com os consumidores são muito mais fortes do que aquelas que não o 

fazem”. Visto que a marca também está relacionada com aspectos psicológicos, 

culturais, que os consumidores trazem em suas bagagens vivenciais, as 

organizações devem estar cientes da grande importância da marca para o seu 

crescimento, desenvolvimento e permanência no mercado. 

Tarsitano e Navacinsk (2004) afirmam que a marca pode assumir valor 

superior a todo o imobilizado que uma empresa possui. Assim sendo, ela se constitui 

em seu principal patrimônio e, portanto, necessita receber toda a atenção. Danos na 

marca podem redundar em prejuízos irreparáveis e comprometer seriamente a 

“saúde” de uma empresa. 

Estudos mostram que as marcas têm valor para o consumidor pelas seguintes 

razões: 1) garantem a qualidade e a procedência dos produtos; 2) facilitam a 

interpretação e o processamento de informações pelo consumidor; 3) geram 

confiança na decisão da compra; 4)reduzem riscos inerentes ao processo de 

escolha; 5) funcionam como dispositivos simbólicos; 6) possibilitam a satisfação de 

uso dos produtos, etc. (LEÃO; MELLO, 2012). 

Diante dos conceitos e discussões dos autores acima citados, fica clara a 

importância da marca tanto para a organização, pois é algo que caminha junto com 

a estratégia da empresa (identidade), quanto para os consumidores, que por sua vez 

utilizam a marca para auxiliarem na escolha de um produto que satisfará suas 

necessidades, com o mínimo de segurança e confiabilidade. 

  Em face da literatura apresentada, esta pesquisa sobre valores humanos, 

axiomas sociais e escolha de marca de tênis na Espanha, buscará analisar o 

comportamento do consumidor na seleção entre as marcas Adidas e Nike. 
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3 MÉTODO 

Nesse capítulo são apresentados os procedimentos que foram utilizados para o 

alcance do objetivo da investigação, que é identificar quais os valores humanos, 

axiomas sociais, julgamento e significado da marca e atributo influenciam a escolha 

do consumidor entre duas marcas de tênis na Espanha. De acordo Santos (2006), 

são chamados de procedimentos as atividades práticas necessárias para a obtenção 

dos dados com os quais se ampliarão os raciocínios que resultarão em cada parte 

do trabalho final.   

Dessa forma, nesse capítulo, serão exibidos aspectos metodológicos que foram 

utilizados na presente pesquisa, isto é, caracterização da amostra, instrumentos de 

coleta de dados e procedimentos utilizados nas análises. 

3.1 Tipo e descrição geral da pesquisa  

 A presente pesquisa pode ser classificada como uma pesquisa descritiva, 

pois seus objetivos tiveram como fim descrever os valores humanos, axiomas 

sociais, julgamento e significado da marca e atributos que influenciam o 

comportamento do consumidor espanhol (GIL, 2002). Para Michel (2009, p. 44) “a 

pesquisa descritiva se propõe a verificar e explicar problemas, fatos ou fenômenos 

da vida real, com a precisão possível, observando e fazendo relações, conexões, à 

luz da influência que o ambiente exerce sobre eles”. 

Quanto aos procedimentos técnicos utilizados, essa pesquisa se classifica 

como uma pesquisa de levantamento (survey), sendo que para a coleta de dados, 

foram aplicados questionários estruturados, através da internet. Além disso, pode-se 

classificar a pesquisa como quantitativa, já que será feito uma análise estatística dos 

dados encontrados. A pesquisa tem um delineamento transversal, por se tratar de 

um estudo no qual, a coleta se deu em um determinado período de tempo, ou seja, 

em um único momento da realidade (DENTH, 1984). 

 A investigação foi aplicada na Espanha, um país europeu, com o intuito de 

identificar e verificar como os consumidores se comportam na escolha entre duas 
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marcas de tênis (Adidas e Nike). A definição do lócus da pesquisa se deu pelo fato 

de já existir igual estudo aplicado no Brasil e também para a identificação dos 

valores humanos e axiomas sociais que influenciam os consumidores pertencentes 

a outro país, outra cultura. 

3.2 População e amostra 

Com o intuito de obter as informações necessárias para a investigação, a 

presente pesquisa teve como população indivíduos pertencentes à sociedade 

espanhola. Indivíduos estes, que compram calçados/tênis e que por consequência 

efetuam escolhas para aquisição do produto que melhor satisfará suas 

necessidades, caracterizando assim como uma amostra não probabilística acidental. 

Como se trata de uma pesquisa que foi aplicada no exterior julgou-se mais 

conveniente, fazer contato com os respondentes de forma virtual (redes sociais, 

email, etc.) por meio de questionário criado e gerenciado na plataforma online 

Survey Monkey.  

A pesquisa contou a amostra de 213 respondentes, ou seja, 213 

questionários respondidos, sendo que 83 casos foram válidos. Os 130 casos 

restantes foram eliminados, pelo fato de não terem sido respondidos 

completamente, ou seja, questionários que não completaram nenhum item, tornando 

assim impossível a inclusão desses para posteriores análises. 

Com base nos dados coletados, verificou-se que a maior parte dos 

questionários foram respondidos por mulheres, isto é, 57% da amostra validada. 

Referente ao item destinado a levantar as idades dos respondentes, foi feito 

uma questão de múltipla escolha, na qual as opções variavam de 16 a 90 anos. 

Assim pôde-se aferir que a amostra teve uma média de idade de 44 anos e desvio 

padrão de 12,31.  

Já referente à escolaridade foi identificado que 95% dos respondentes se 

enquadram no nível superior, 5% no nível superior incompleto e 1% no nível médio 

completo. Essa questão era de múltipla escolha com as seguintes opções: (a) 

Educación Primaria Completa; (b) Educación Primaria Incompleta; (c) Educación 

Secundaria / F.P. Completa; (d) Educación Secundaria / F.P. Incompleta; (e) 
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Diplomatura Universitaria Completa; e (f) Diplomatura Universitaria Incompleta. Os 

referentes níveis espanhóis equivalem aos brasileiros desta forma: a - b 

representam o nível fundamental; c - d representam o nível médio, tecnológico e 

profissionais; e – f representam o nível superior (graduação, mestrado e doutorado).  

Em relação à ocupação dos respondentes, observou-se que 51% da amostra 

validada é composta de professores, 8% de pesquisadores, 6% de estudantes, 6% 

de funcionários públicos, 2% de economistas, 11% que representa o conjunto de 

todas as profissões que pontuaram 1% cada e 16% deixaram em branco esse item.  

Quanto ao local de residência, os respondentes informaram em uma questão 

aberta, na qual tinha como enunciado ‘Em que cidade você reside?’. A pesquisa 

procurou ser aplicada em toda Espanha, porém houve o numero maior de 

respondentes, 26 na cidade Madri, 10 em Zaragoza, 6 em Barcelona, 6 em 

Pamplona, 5 em Sevilha, 4 em Valência, 3 em Bilbao, 2 em Danostia – São 

Sebastião, 2 em Reus, 2 em Santiago de Compostela e 11% que representa a soma 

das cidades que cada uma pontou 1%.  

 Em relação à variável dependente – escolha de marca: Nike e Adidas – 

nota-se que 51,8% da amostra validada preferiu a marca Nike em relação à marca 

Adidas, como apresenta a Tabela 1.  Para a coleta destes dados utilizou-se uma 

questão de múltipla escolha, com o seguinte enunciado - Qual a marca você prefere 

em geral? – variando entre as duas opções Nike e Adidas. 

 

Qual a marca você prefere  

  Frequência  % % válidas 

Nike  43 20,2 51,8 

Adidas 40 18,8 48,2 

Total 83 39,0 100 

Observações incompletas  130 61,0   

Total 213 100   

Tabela 1 - Preferência entre as marcas Nike e Adidas. 
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3.3 Instrumento  

O instrumento aplicado foi composto por quatro itens com escalas (duas já 

validadas por outros autores e duas de outras pesquisas na mesma área), cinco 

itens relacionadas a dados demográficos e três itens referentes à escolha das 

marcas, totalizando assim 12 itens com 139 afirmações. A escala referente aos 

valores humanos foram adaptadas para os sexos masculino e feminino.  

O questionário em sua totalidade já se encontrava traduzido para espanhol, 

porém foi submetido ao processo de validação semântica apresentado por Pasquali 

(1999), ou seja, testado em pessoas espanholas, com objetivo de verificar se os 

itens eram compreensíveis para os membros da população à qual o instrumento se 

destina, no caso ao país Espanha. No que tange o processo de validação 

semântica, para sua efetivação foi feito contato com uma cidadã espanhola, para 

que analisasse o questionário e coletasse mais quatro análises de outros espanhóis, 

para que assim diminuísse possibilidades de ambiguidades e dificuldades de 

compreensão dos itens do questionário. Após o retorno das análises, com todas as 

sugestões de melhoria nos itens, foram feitas as devidas alterações, para só assim 

ser iniciada a coleta de dados.  O questionário completo encontra-se no Apêndice A.  

Para os valores humanos, foi utilizado o Questionário de Perfis de Valores 

(QPV) de Schwartz et al. (2012), baseado na teoria refinada de valores humanos e 

para os axiomas sociais foi utilizado o Survey Axiomas Sociais, proposto por Leung 

et al. (2002).  

No que se refere ao julgamento e significado da marca, utilizou-se a Escala de 

Julgamento e Significado da Marca de Torres et al. (2012), e para atributos utilizou-

se a Escala de Atributos também dos mesmos autores.  

O Questionário de Perfis de Valores de Schwartz et al. (2012) possui 57 itens 

em que se busca aferir:  - Quanto a pessoa descrita se parece com você? - para 

assim detectar os fatores ligados aos 19 valores propostos na teoria refinada 

desenvolvida por Schwartz et al. (2012), apresentada no capítulo de Referencial 

Teórico. Os respondentes foram submetidos a essa questão, para que analisassem 

e avaliassem as afirmações em uma escala tipo Likert de 6 pontos, variando de 1 

(não se parece nada comigo) a 6 (se parece completamente comigo).  
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O survey de Axiomas Sociais de Leung et al. (2002) é constituído por 40 itens, 

no qual os respondentes avaliaram as afirmações em uma escala tipo Likert de 5 

pontos de concordância, variando de 1 (discordo totalmente) a 6 (concordo 

totalmente).  

A escala de Julgamento e Significado da Marca de Torres et al. (2012) é 

composta por 18 itens, em que os respondentes tinham que assinalar as afirmações 

em escala do tipo Likert de concordância, variando de 1 (discordo totalmente) a 6 

(concordo totalmente).  Os fatores possíveis de serem detectados são: Significado 

Simbólico; Significado Utilitário; Julgamento Afetivo; e Julgamento passo-a-passo. 

Por último, a Escala de Atributos de Tênis de Torres et al. (2012) formada por 

24 itens, no qual o respondente deveria avaliar os atributos do produto tênis, em 

escala do tipo Likert de importância de 1 (nada importante) a 5 (muito importante). 

3.4 Procedimentos 

Para o procedimento de coleta de dados, foram aplicados questionários, via 

internet pela plataforma Survey Monkey, na qual, possibilita aos seus usuários a 

elaboração de questionários online, tornando assim uma maneira prática e rápida 

para difundir a pesquisa e alcançar um maior número de respondentes.  

O questionário foi encaminhado por e-mail e pelas redes sociais, para pessoas 

residentes na Espanha, solicitando o preenchimento e que divulgassem o link para 

que outras pessoas respondessem também, aumentando assim a possibilidade de 

obter maior número de respondentes.  Foram enviados aproximadamente três mil 

emails (para emails de docentes disponíveis nos sites das universidades públicas e 

particulares da Espanha). O referido questionário ficou acessível durante o período 

de 03 de março de 2015 a 03 de abril de 2015, para a coleta de dados. 

Para o levantamento dos resultados utilizaram-se análises estatísticas 

descritivas e inferenciais como correlações e regressões logísticas. 
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4 RESULTADOS  

 Este capítulo tem a finalidade de apresentar os resultados dos questionários 

aplicados, que teve como objetivo identificar quais valores humanos, axiomas 

sociais, julgamento e significado da marca e atributos influenciam a escolha do 

consumidor entre duas marcas de tênis (Adidas e Nike) no mercado da Espanha. 

Para a melhor visualização e compreensão dos resultados relevantes, foram 

utilizadas tabelas.  

Após a exclusão dos questionários que não foram respondidos por completo, 

a amostra totalizou em 83 questionários válidos. Os itens de três escalas existentes 

no questionário foram associados aos fatores teóricos mencionados no capítulo 

destinado à metodologia, sendo assim, foram agrupados em: 19 valores humanos, 

cinco de axiomas sociais e dois de julgamento e significado da marca. Os itens 

referentes aos atributos foram analisados individualmente.  

 Para a análise dos valores humanos, considerou-se os 19 tipos 

motivacionais desenvolvidos por Schwartz et al. (2012), já citados anteriormente no 

referencial teórico. Os tipos motivacionais foram feitos a partir da centralização das 

médias dos itens. 

 Com a finalidade de analisar os axiomas sociais, considerou-se as 5 

dimensões apresentadas por Leung et al. (2002), que está disposto no referencial 

teórico da presente pesquisa. Para Julgamento e Significado da Marca de Torres et 

al. (2012), foram analisados os resultados a partir dos quatro fatores mencionados 

anteriormente no capítulo destinado ao referencial teórico. Por fim, os fatores 

referentes aos atributos foram analisados individualmente.  

 De acordo Fiel (2009), por meio de uma correlação bisserial por ponto entre 

a variável dependente – VD (Qual a marca você prefere?) e as variáveis 

independentes – VIs ( Valores Humanos, Axiomas Sociais, Julgamento e Significado 

da Marca e Atributos), encontraram-se oito fatores significativos descritos na Tabela 

2: estimulação, hedonismo, poder dominância (relacionado a valores humanos), 

controle do destino (relacionado a axiomas sociais), significado utilitário (relacionado 

a julgamento) e amortecimento, usado por celebridades, adaptação o tipo de pisada 

(relacionado a atributos). 
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Fatores  Correlação de 
Pearson   p - valor N considerado  

Estimulação 0,194 0,04 82 
Hedonismo 0,213 0,027 82 
Poder dominância -0,194 0,041 81 
Controle do destino 0,212 0,03 80 
Significado utilitário 0,188 0,047 80 
Amortecimento 0,191 0,046 79 
Usado por celebridades -0,229 0,02 80 
Adaptação ao tipo de pisada 0,287 0,005 78 

Tabela 2 - Correlação bisserial por ponto entre a marca e as variáveis independentes 
*p < 0,05. 
 

 Depois da identificação dos fatores que apresentaram significância na 

análise, foram realizadas regressões logisticas, com o intuito de verificar a influência 

dos fatores na escolha da marca. Para o alcance dos resultado, adotou-se o 

coeficiente de determinação (R²) de Nagelkerke (R² = 0,375) por apresentar uma 

oscilação dentro do domínio de 0 e 1 (variáveis dicotônicas), distintamente do R² de 

Cox e Shell que não pode alcançar o valor máximo de um (1) (HAIR et al., 2005). 

 A partir das regressões foi possível construir a Tabela 3 e concluir que o 

atributo usado por celebridades, têm coeficiente negativo, o que implica dizer que 

existe influencia negativa na escolha da marca, ao passo que o fator significado 

utilitário possue coeficiente positivo, que significa que há influência positiva.  

 

Fatores  Wald p – valor B Exp (B) 

Controle do destino 5,408 0,2 1,078 2,939 
Hedonismo 1,764 0,184 0,453 1,573 
Poder dominância 1,434 0,231 -0,464 0,629 
Significado utilitário 4,75 0,029* 0,681* 1,975* 
Usado por celebridades 5,822 0,016* -0,948* 0,387* 
Adaptação para tipo de pisada 1,852 0,174 0,342 1,408 
CONSTANTE 7,589 0,006 -4,883 0,008 

Tabela 3 - Regressão Logística da marca em relação às variáveis independentes 
* p <  0,05. 
 

Examinando o Exp(B), sendo que para obtenção dos resultados foi 

considerando Adidas como zero (0) e Nike como um (1), sendo assim se o score for 

superior a um (1), entende-se que à medida que o score eleva, há maior chances do 
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evento “Optar por Nike” ocorrer. Já por outro lado, quando o score apresentar menor 

que um (1), pode-se inferir que à medida que o valor diminui, menores são as 

chances do evento “Optar por Nike” ocorrer, aumentando assim, as chances do 

evento “Optar por Adidas” ocorrer. 

Ainda sobre os resultados demonstrados na Tabela 3, nota-se que foi 

impossível a identificação da influência dos valores humanos apresentados por 

Schwartz et al. (2012) por meio da regressão logística, visto que os valores 

existentes não obtiveram o p-valor < 0,05. O mesmo aconteceu para o fator 

referente a axiomas sociais. 

 Já no que tange o julgamento e significado da marca ficou evidente que os 

respondentes que endossam o fator ‘significado utilitário’ – significado formado a 

partir de uma análise racional, de acordo Alfinito, Nepomuceno e Torres (2012) – 

tem maior probabilidade de escolherem a marca Nike à Adidas, visto o coeficiente 

encontrado foi 1,975 , superior a 1.  

O atributo ‘usado por celebridades’ também se fez presente nos resultados 

obtidos por intermédio da regressão logística, comprovando que esse fator ligado à 

divulgação, publicidade do produto/marca, influencia o consumidor espanhol, visto 

que esses consumidores estão propensos a escolher a marca Adidas à Nike, já que 

o valor para esse fator foi 0,387, isto é, menor que 1. 
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5 DISCUSSÃO 

 A pesquisa em questão procurou analisar fatores que influenciam a escolha 

entre duas marcas de tênis, Adidas e Nike, na Espanha. Tomando-se como base os 

objetivos específicos da pesquisa, foi possível identificar os valores humanos, 

axiomas sociais, julgamento e significado da marca e atributos essenciais aos 

consumidores quanto às marcas de tênis analisadas. Não havendo muitas 

diferenças entre as marcas, ou seja, considerando que são parecidas, o resultado 

inferido não apresentou grandes discrepâncias em muitos aspectos que definem a 

escolha dos consumidores, porém notou-se que a maioria dos respondentes optam 

pela marca NIKE, resultado este semelhante - quanto à preferência dos 

consumidores- encontrado na pesquisa realizada para avaliar estas marcas no Brasil 

(SILVÉRIO, 2014). 

 Os valores humanos que apresentaram significância a partir da correlação 

bisserial foram: estimulação, hedonismo e poder dominância; onde os dois primeiros 

estão lado-a-lado, separando-se do terceiro somente pela existência de um valor 

entre eles, conforme o continuum circular de valores humanos (SCHWARTZ et al., 

2012), figura 3, permitindo assim visualizar que os consumidores espanhóis 

pertencentes a amostra, tem como característica o individualismo, o foco pessoal, 

que para Schwartz et al. (2012) são valores relacionados com os resultados para 

própria pessoa.  

Em consonância com os valores humanos existentes na sociedade 

espanhola apresentados por Vichez (1995), apesar de a amostra ser pequena, fica 

evidente os aspectos presentes nos consumidores, que direcionam ao hedonismo, 

individualismo. Já em estudo feito no Distrito Federal - Brasil, por Silvério (2014), 

nota-se certo conflito entre os valores humanos encontrados (poder recurso, poder 

dominância, humildade e universalismo natureza) estarem em posições opostas no 

mesmo continuum, o que não acontece nos resultados da amostra espanhola. 

 Outro apontamento que pode ser inferido dos dados analisados por meio da 

correlação bisserial é que os valores identificados na amostra espanhola – 

estimulação, hedonismo e poder dominância – evidenciam a presença de fatores 

que levam a autopromoção e abertura a mudança dos consumidores, que de acordo 
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a teoria refina de valores de Schwartz et al., (2012) estão voltados em sua essência 

para o foco pessoal. 

 Com relação ao Modelo de Influência Cultural no Consumo (MICC) de 

Alfinito e Torres (2012), no qual defende que os construtos valores humanos e 

axiomas sociais predizem de forma distinta e complementa o comportamento dos 

consumidores, afirma-se que o fator controle do destino, encontrado na amostra de 

consumidores espanhóis, acrescenta a análise de forma significativa na 

compreensão dos requisitos humanos universais discutidos anteriormente. 

 Segundo Bond et al. (2004) e Assumpção (2013)  o axioma controle do 

destino, resume-se em uma crença de que eventos sociais são predeterminados e 

influenciados por forças impessoais, e que não são previsíveis e alteráveis. Fazendo 

uma analogia, entre o axioma sociais com os valores humanos presentes na 

amostra, percebe-se que são consumidores abertos às mudanças e que tem certo 

grau de preocupação com a auto-promoção, levando assim, a uma crença na qual 

são influenciados por fatores impessoais, voltada para a satisfação do desejo 

próprio.   

 A partir dos resultados, é possível afirmar que os valores humanos e 

axiomas sociais objetivam a entender o comportamento do consumidor (ALFINITO; 

TORRES, 2012). De acordo com os valores encontrados na amostra de 

consumidores espanhóis (poder dominância, hedonismo e estimulação), em sua 

essência estão ligados ao individualismo, assim como o controle do destino (axioma 

social encontrado), que depende das especificidades de cada consumidor e dos 

desejos que regem a vida. 

 No que tange o julgamento e significado das marcas (Nike e Adidas), não se 

pôde generalizar, pelo fato da amostra ser pequena, porém infere-se que a escolha 

da marca está relacionada ao significado utilitário, isto é, significado baseado em 

atributos tangíveis do produto e a um julgamento racional (ALFINITO; 

NEPOMUCENO; TORRES, 2012). Também foi evidenciado que esse fator exerce 

influencia na escolha entre as marcas, mostrando que os respondentes que 

endossam esse fator tendem a preferir a marcar Nike. 

 Diferentemente da pesquisa realizada por Silvério (2014) no Distrito Federal 

- Brasil, a presente pesquisa que foi aplicada na Espanha, obteve valores 

significantes referentes aos atributos. Notou-se que os consumidores levam em 

consideração ao escolher o tênis, os seguintes atributos: amortecimento, adaptação 
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ao tipo da pisada e se usado por celebridades, podendo afirmar que o último atributo 

acima citado, influencia os respondentes e vai ao encontro ao pensamento de 

Cerdeño (2003), no qual explica que os aspectos sociais influenciam o consumo, um 

dos aspectos mencionado por ele é o meio de comunicação, que está intimamente 

relacionado ao atributo “usado por celebridades”, pelo fato da mídia muitas vezes 

vincular o produto à imagem de um famoso e que de certa forma influencia o 

comportamento dos consumidores pertencentes à amostra espanhola, outros 

aspectos sociais são: ambiente familiar, sistema educativo, tempo de lazer e 

recreação (CERDEÑO, 2003). 

 Concernente às marcas verificou-se que a maioria prefere Nike à Adidas, 

mas devido a proximidade dos resultados (tabela 5) e o tamanho limitado da 

amostra, apesar de existir respondentes de várias cidades da Espanha, não se pode 

afirmar, isto é, generalizar que os consumidores espanhóis demonstram preferência 

pela marca Nike em relação à Adidas.  
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7 CONCLUSÃO 

Com base no questionamento feito na introdução – quais valores humanos, 

axiomas sociais, julgamento e significado da marca e atributos influenciam os 

consumidores espanhóis na escolha de uma marca reconhecida de tênis? - que 

motivou a elaboração desta pesquisa, foi possível concluir que na amostra 

pesquisada, os valores humanos que se fizeram significantes a partir da correlação 

bisserial foram: estimulação, hedonismo e poder dominância. Já no que se refere a 

influencia destes valores humanos para a escolha entre as duas marcas de tênis, 

não foi possível identificar a preferencia dos respondentes, visto que por meio da 

regressão logística não houveram coeficientes significativos para esses fatores. 

 Com a presente pesquisa pôde-se notar que existe grande proximidade das 

marcas Adidas e Nike, no que tange a preferência dos consumidores espanhóis que 

compôs à amostra, ou seja, uma diferença muito pequena, quase que insignificante, 

prevalecendo o maior interesse pela marca Nike, resultado esse semelhante à 

pesquisa realizada no Brasil. Outro achado é que os espanhóis pertencentes à 

amostra levam em consideração a existência dos seguintes atributos no tênis: usado 

por celebridades, adaptação para tipo de pisada e amortecimento, entretanto foi 

identificado que os respondentes que valorizam o atributo ‘usado por celebridades’ 

tendem a preferir a marca Adidas.  

Mesmo a amostra sendo limitada o que não permitiu a generalização, foi 

possível identificar que os respondentes espanhóis julgam importante o significado 

utilitário para escolha da marca, o que de acordo a regressão logística pode-se 

concluir que tem maior probabilidade de escolhem a marca Nike. Vale ressaltar que 

a literatura sobre o assunto julgamento e significado da marca é bastante escasso, o 

que impossibilitou o aprofundamento e comparações desta pesquisa com uma teoria 

já existente. 

É importante destacar que a amostra foi consideravelmente pequena, o que 

impossibilitou a generalização e escolha de uma cidade especifica para o 

aprofundamento da análise, visto que houve um número expressivo de rejeição ao 

instrumento de pesquisa, por ser considerado extenso (139 afirmações) pelos 

respondentes. 
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 Sendo assim, aconselha-se que outras pesquisas sejam realizadas com o 

intuito de identificar de forma mais abrangente na sociedade espanhola os valores 

humanos, axiomas sociais, julgamento e significado da marca e atributos que 

influenciam os consumidores de tênis no mercado espanhol. Também se julga 

interessante investigar a diferença de escolha e fatores que influenciam 

determinadas faixas etárias dos consumidores, visto que isso facilitaria a melhor 

compreensão dos hábitos dos indivíduos pertencentes à sociedade espanhola, no 

que se refere à decisão entre marcas de tênis, proporcionando assim, 

planejamentos de marketing fidedignos, precisos e até mesmo uma segmentação do 

mercado.   
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