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RESUMO 

O Brasil é o terceiro maior mercado mundial em transações eletrônicas, com a indústria 
de cartões de crédito representando 1/3 de todos os pagamentos das famílias 
brasileiras. O acirramento da concorrência vem fomentando o maior entendimento dos 
consumidores por parte das empresas que atuam nesse no mercado de cartões. 

O objetivo dessa pesquisa foi entender os critérios de escolha de cartão de crédito 
pelos consumidores de alta renda sob a ótica da Teoria Cadeia Meios-Fim, que 
relaciona os atributos de produto, as consequências geradas pelos atributos e os 
valores pessoais alcançados pelas consequências. 

A revisão da literatura abrangeu os seguintes tópicos: comportamento do consumidor, 
valores humanos e Teoria Cadeia Meios-Fim. Para atingir o objetivo da pesquisa, foram 
realizadas 24 entrevistas baseadas na técnica laddering. 

O resultado das entrevistas proporcionou a construção de uma Matriz de Implicação e 
um Mapa Hierárquico de Valores que permitiram evidenciar as cadeias mais relevantes 
para a escolha de cartão de crédito pelo público de alta renda. As principais 
representações encontradas na pesquisa foram: (i) a taxa de conversão de pontos é um 
meio para viajar com filhos/familiares e obter momentos felizes, (2) a taxa de conversão 
de pontos, que permite mais viagens com amigos, é uma forma de aproveitar mais a 
vida, (iii) a sala vip assegura a estrutura e comodidade necessárias para alcance de 
prazer a si próprio, (iv) o seguro viagem, que garante a tranquilidade nas viagens, 
acessa o valor referente à segurança pessoal, (v) os descontos oferecidos pelos 
cartões, e que propiciam economia, são um meio para acessar o valor referente a 
reconhecimento de competência e, por fim, (vi) o banco de relacionamento é um fator 
que propicia comodidade e desperta o valor referente a empoderamento via recursos 
materiais. 

Finalmente, foram sugeridas algumas iniciativas referentes à comunicação, 
rentabilização e ações de encantamento para que bancos emissores e bandeiras 
possam acessar os valores de seus consumidores mais facilmente. 

Palavras-chave: Cartão de crédito. Escolha de cartão de crédito. Cadeia Meios-Fim. 
Comportamento do consumidor. Valores. Laddering. 



 

ABSTRACT 

Brazil is the world's third largest market in electronic transactions, with the credit card 
industry accounting for 1/3 of all payments by Brazilian households. The intensification 
of competition has fostered a greater understanding of the consumers by the companies 
that operate in the card market. 
 

This research aims to understand the reasons for a high-income consumer to choose a 
credit card from the perspective of the Means-End Chain Theory, which relates the 
attributes of the product, the consequences provided by the attributes and the personal 
values reached by the consequences. 

 

The review of the literature comprised the following topics: consumer behavior, human 
values and the Means-End Chain Theory. To achieve the research goal, 24 interviews 
were conducted based on the laddering technique. 

 

The result of the interviews provided the construction of an Implication Matrix and a 
Hierarchical Map of Values that allowed to highlight the most relevant chains for the 
choice of credit card by the high-income public. The main representations found in the 
research were: (i) the earn rate is a means to travel with children / relatives and to obtain 
happy moments, (2) the earn rate, which allows more trips with friends, is a way to enjoy 
life more (iii) the lounges assure the structure and comfort necessary to reach pleasure 
for oneself, (iv) travel insurance, which guarantees peace of mind in travel, accesses the 
value of personal security, (v) the discount offered by the cards, which provides savings, 
is a way to access the value referring to recognition of competence and, finally, (vi) the 
relationship bank is a factor that provides convenience and awakens the value regarding 
empowerment via material resources. 

 

Finally, some initiatives regarding communication, profitability and relationship marketing 
were suggested so that issuers and networks can access their consumers' values more 
easily. 

 

Keywords: Credit card. Credit card choice. Means-End Chain. Consumer behavior. 
Values. Laddering. 
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INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização 

O Brasil vem apresentando crescimentos sucessivos na indústria de meios de 

pagamento. Segundo o Banco Central do Brasil, o faturamento com cartões de crédito e 

débito passou de R$ 391 milhões em 2009 para R$ 1,2 trilhão em 2017, resultando 

numa taxa composta anual de crescimento (CAGR) de 15% nos últimos nove anos, 

como pode ser observado no Gráfico 1: 

 

 

Gráfico 1: Indústria de meios de pagamento no Brasil, em R$ bilhões 
Fonte: BACEN, 2018. 

 

O crescimento da indústria de cartões também pode ser observado por meio do 

aumento da participação do pagamento com cartões no consumo das famílias 

brasileiras. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões e Serviços 

(ABECS, 2018), esse indicador passou de 21,1% em 2009 para 32,6% em 2017, um 

crescimento de 11,5 pontos percentuais no período em questão, conforme Gráfico 2: 
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Gráfico 2: Participação do pagamento com cartões no consumo das famílias no Brasil 

Fonte: ABECS, 2018. 

 

Mesmo com o crescimento nos últimos anos, a indústria brasileira de meios de 

pagamento ainda apresenta potencial para expansão, pois, em alguns países, a 

participação do pagamento com cartões no consumo das famílias atinge patamares 

superiores aos encontrados no Brasil. Segundo a ABECS (2016), esse indicador é de 

44% no Reino Unido, 45% nos Estados Unidos, 47% no Canadá e 53% na Coreia do 

Sul. 

O BACEN (2018) classifica os cartões de crédito para pessoa física em quatro 

categorias: premium, intermediário, básico e outros. A categoria premium foi a que mais 

cresceu entre 2009 e 2017, passando de um faturamento de R$ 40 bilhões para R$ 226 

bilhões e resultando numa taxa composta anual de crescimento (CAGR) de 24% em 

nove anos. Com esse crescimento, a participação dos cartões premium passou de 

16,3% em 2009 para 33,1% em 2017. 

O Brasil conta hoje com mais de dez bancos emissores de cartões para o público 

de alta renda e cinco bandeiras com atuação internacional. Até 2006, o principal cartão 

para alta renda era o The Platinum Card, da American Express. A partir de 2007, Visa e 

Mastercard também passaram a focar nesse segmento, com o lançamento de cartões 

nas versões Infinite e Black, respectivamente. A competitividade vem se acirrando com 

bandeiras e bancos emissores tentando desenhar produtos que melhor atendam às 

necessidades desse público cada vez mais antenado e exigente. 
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Entender o comportamento do consumidor tem se mostrado um dos principais 

desafios das organizações, em razão da complexidade do processo decisório dos seres 

humanos ao consumirem produtos e serviços. Diversas áreas do conhecimento, como 

Economia, Sociologia, Psicologia e Administração, vêm trabalhando na construção de 

modelos que expliquem o comportamento do consumidor. 

Em 1982, Jonathan Gutman publicou um estudo denominado Teoria Cadeia 

Meios-Fim (Teoria MEC Theory ou Means End Chain Theory), com o objetivo de 

relacionar os “meios” ligados ao consumo de produtos/serviços com os “fins” em termos 

de valores pessoais. Essa teoria baseia-se em dois pressupostos sobre o 

comportamento do consumidor: 

1) que os valores desempenham um papel dominante na orientação dos 
padrões de escolha e 2) que as pessoas lidam com a enorme diversidade de 
produtos que são de satisfação potencial de seus valores, agrupando-os em 
conjuntos ou classes, de modo a reduzir a complexidade da escolha. 
(GUTMAN, 1982). 

Essa teoria vem sendo estudada por pesquisadores brasileiros para entendimento 

do comportamento do consumidor em vários contextos: escolha de um curso superior, 

serviços educacionais a distância, marcas regionais de alimentos, entre outros. 

Este estudo empregou a Teoria Cadeia Meios-Fim para entender as razões pelas 

quais o público de alta renda escolhe seu cartão de crédito. 

1.2 Problema de Pesquisa 

Bancos emissores e bandeiras de cartão de crédito apresentam produtos com 

uma série de atributos, principalmente no que tange aos cartões para alta renda. No 

entanto, comunicar os atributos de maneira clara e garantir o entendimento por parte 

dos clientes têm se mostrado um desafio. 

Diante desse contexto, tem-se o problema de pesquisa desse estudo: quais 

critérios são levados em consideração no momento da escolha de um cartão de crédito 

pelo segmento de alta renda? 
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1.3 Objetivos do Trabalho 

O objetivo geral deste trabalho é entender os critérios de escolha de cartão de 

crédito pelos consumidores de alta renda sob o prisma da Teoria Cadeia Meios-Fim. 

Como objetivos específicos, busca-se: 

• Identificar o conjunto de atributos que direcionam a tomada de decisão dos 

consumidores de alta renda na escolha do cartão de crédito. 

• Identificar as principais consequências do consumo de cartão de crédito pelo público 

de alta renda. 

• Identificar os valores pessoais dos consumidores de alta renda na escolha do cartão 

de crédito. 

• Sugerir iniciativas a serem implementadas por bancos emissores e bandeiras de 

cartão de crédito para alavancarem seus produtos para o público de alta renda. 

1.4 Delimitações do Escopo do Estudo 

Este estudo não abordará os seguintes aspectos relacionados à indústria de 

meios de pagamento: 

• Cartões de marca compartilhada (cartões co-brand), por entender que o benefício 

principal desses produtos está relacionado à empresa parceira do banco emissor, 

como, por exemplo, postos de gasolina. 

• Cartões private label, normalmente emitidos por varejistas e com aceitação restrita 

aos estabelecimentos de propriedade do varejista. 

• Cartões com bandeiras ou emissores regionais, em razão do apelo reduzido no 

segmento de alta renda. 

• Cartões para pessoa jurídica. 
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1.5 Justificativa 

A justificativa deste trabalho está pautada na relevância do Brasil no mercado de 

meios de pagamento, uma vez que ocupa posição de destaque no mercado global de 

cartões. 

Segundo a consultoria Capgemini e o BNP Paribas (2016), o Brasil é o terceiro 

maior mercado em termos de transações eletrônicas no mundo, com 28,7 bilhões de 

pagamentos digitais em 2014, atrás somente dos Estados Unidos e de países da Zona 

do Euro. Desse total, 10,3 bilhões de transações foram realizadas via cartões, 

representando 36% (ABECS, 2016). O Gráfico 3 ilustra esse contexto. 

 

 

Gráfico 3: Top 10 mercados em transações eletrônicas, em bilhões de transações, em 2014 
Fonte: Capgemini, BNP Paribas (2016) e ABECS (2016) 

Entender os critérios dos consumidores de maior poder aquisitivo do terceiro maior 

mercado mundial de transações eletrônicas pode auxiliar bancos emissores e bandeiras 

de cartão de crédito na concepção de produtos que melhor atendam às necessidades e 

expectativas do segmento em questão. 

Para a academia, a relevância deste trabalho reside na compreensão dos critérios 

de escolha de cartão de crédito no segmento de alta renda, sob uma ótica ainda pouco 

adotada pelas escolas de Administração no Brasil: a ótica da Teoria Cadeia Meios-Fim. 

Levantamentos realizados nas bases eletrônicas de periódicos científicos EBSCO, 

Google Acadêmico, Dedalus e Biblioteca FIA, em literatura nacional e internacional, no 

período de 2007 a 2017, sobre trabalhos cuja temática principal tenha sido critérios de 

escolha de cartão de crédito no segmento de alta renda, não apresentaram resultados. 
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Além do mais, este trabalho aborda a aplicação da Teoria Cadeia Meios-Fim, proposta 

originalmente por Gutman em 1981, com o objetivo de identificar os “valores pessoais 

dos consumidores com relação a um determinado bem, identificando, assim, a relação 

desses com a decisão de compra do consumidor” (MACEDO, 2009, p. 31). As mesmas 

bases eletrônicas também não identificaram resultados para trabalhos referentes à 

Teoria Cadeia Meios-Fim aplicados à indústria de meios de pagamento. 

1.6 Organização do Trabalho 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos: (1) introdução, (2) revisão da 

literatura, (3) método de pesquisa, (4) análise e discussão dos resultados, (5) 

considerações finais. O Quadro 1 sintetiza o conteúdo abordado em cada um deles. 

 

 

Capítulo Subcapítulo 

1 Introdução 

1.1 Contextualização 

1.2 Problema de Pesquisa 

1.3 Objetivos do Trabalho 

1.4 Delimitações do Escopo do Estudo 

1.5 Justificativa 

1.6 Organização do Trabalho 

2 
Revisão da 
Literatura 

2.1 Comportamento do Consumidor 

2.2 Valores Humanos 

2.3 Teoria Cadeia Meios-Fim 

3 
Método de 
Pesquisa 

3.1 Tipologia de Pesquisa 

3.2 A Técnica Laddering 

3.3 Procedimentos de Coleta na Pesquisa 

3.4 Variantes da Técnica Laddering 

3.5 Limitações da Técnica Laddering 

4 
Análise e 

Discussão dos 
Resultados 

4.1 Entrevistas de Coleta de Dados 

4.2 Análise e Interpretação dos Dados 

5 
Considerações 

Finais 

5.1 Principais Resultados 

5.2 Contribuições para Fins Práticos 

5.3 Limitações do Estudo e Sugestões para Pesquisas Futuras 
 

 

 

Quadro 1: Organização do Trabalho 
Fonte: elaborado pela autora (2019) 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Comportamento do Consumidor 

Entender o comportamento do consumidor é fator-chave para o sucesso 

empresarial. Cada vez mais, empresas de diversos segmentos vêm tentando 

compreender os fatores que determinam as escolhas, gostos e preferências dos 

clientes, representando um grande desafio aos pesquisadores e profissionais de 

marketing (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001). 

Schiffman e Kanuk (2009) afirmam que o estudo do comportamento do 

consumidor tem como objetivo investigar a maneira como as pessoas decidem 

despender seus recursos para consumo ou aquisição de produtos e serviços. Os 

recursos compreendem dinheiro, tempo e esforço investidos e a decisão de compra é 

impactada por algumas variáveis, como o próprio produto ou serviço, as circunstâncias, 

o motivo, o lugar e a frequência de compra e uso do produto ou serviço. 

Segundo Solomon (2011, p. 33), o termo comportamento do consumidor pode ser 

definido como “o estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos 

selecionam, compram, usam ou descartam produtos, serviços, ideias ou experiências 

para satisfazerem necessidades ou desejos”. 

As primeiras pesquisas acerca do comportamento do consumidor têm origem na 

microeconomia, a qual afirma que os indivíduos procuram maximizar os recursos de 

forma racional, ou seja, as escolhas de consumo são pautadas por uma busca do maior 

benefício ao menor custo possível (PINHEIRO et al., 2006). Sob essa ótica, a 

perspectiva econômica desconsidera a subjetividade e os efeitos psicológicos dos 

consumidores, e assume a hipótese de que todas as informações necessárias para o 

processo decisório estão disponíveis aos tomadores de decisão (GIGLIO, 2008). 

Sheth, Gardner e Garrett (1988) propuseram uma matriz para classificar o 

pensamento de marketing em 12 escolas, incluindo a escola que se dedica ao estudo 

do comportamento do consumidor. Essa classificação considera valores, orientações e 

filosofias básicas de motivação e comportamento humano. A matriz com a classificação 

das escolas de marketing pode ser observada no Quadro 2, a seguir: 
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 Perspectiva não interativa Perspectiva interativa 

Perspectiva 
econômica 

Commodities 

Funcional 

Regional 

Institucional 

Funcionalista 

Gerencial 

Perspectiva não 
econômica 

Comportamento do consumidor 

Ativista 

Macromarketing 

Dinâmica organizacional 

Sistemas 

Troca social 
 

Quadro 2: Classificação das escolas de marketing 
Fonte: Sheth, Gardner e Garrett (1988) 

A dimensão da perspectiva “interativa x não interativa” se baseia em questões 

sobre o papel do marketing e seus objetivos. Essas duas abordagens se diferenciam da 

seguinte forma: 

• Perspectiva interativa → equilíbrio de poder entre compradores e vendedores. 

• Perspectiva não interativa → influência das atividades de um agente de marketing 

nos outros agentes, com foco na persuasão ou na compra/venda. 

Já a segunda dimensão foca na orientação “econômica x não-econômica” da 

seguinte forma: 

• Perspectiva econômica → Considera que as ações de marketing são 

impulsionadas por valores econômicos, com objetivo de satisfazer as 

necessidades básicas dos consumidores de forma a maximizar os lucros, 

considerando variáveis como eficiência de produção/distribuição, preço das 

entradas/saídas e níveis de renda do consumidor. 

• Perspectiva não econômica → Considera as influências de fatores sociais e 

psicológicos no comportamento dos agentes do marketing. 

Ainda segundo Sheth, Gardner e Garrett (1988), as escolas de marketing 

apresentam características comuns de acordo com o posicionamento na matriz. O 

Quadro 3 apresenta as principais características: 
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 Perspectiva não interativa Perspectiva interativa 

Perspectiva 

econômica 

• Escolas que emergiram a partir da 

desvinculação entre marketing e 

economia 

• Relevância para a análise e prática 

do marketing moderno 

• Escolas que surgiram uma década 

após as escolas de perspectiva não 

interativa e econômica 

• Demonstram visões mais 

avançadas e sofisticadas das 

atividades de marketing 

Perspectiva não 

econômica 

• Escolas desenvolvidas nas décadas 

de 1960 e 1970 

• Influências comportamentais, 

sociais e psicológicas 

• Escolas que emergiram mais 

recentemente  

• Forte embasamento das ciências 

comportamentais 
 

 

Quadro 3: Características das escolas de marketing segundo Sheth, Gardner e Garrett 

Fonte: elaborado pela autora, com base em Sheth, Gardner e Garrett (1988) 
 

Com base na classificação apresentada, o comportamento do consumidor é uma 

das escolas que adota a perspectiva não interativa e não econômica. Segundo Sheth, 

Gardner e Garrett (1988), a escola do comportamento do consumidor tem se dedicado, 

principalmente, a responder a seguinte questão: “Por que os clientes se comportam da 

maneira como fazem no mercado?”. 

O desenvolvimento da escola do comportamento do consumidor se intensificou 

por duas razões. A primeira está relacionada ao período posterior à Segunda Guerra 

Mundial, com o aumento da capacidade industrial nos Estados Unidos e na Europa 

Ocidental, que passou a gerar um excedente de produção que não era facilmente 

vendido. Dessa forma, o entendimento do comportamento do consumidor se mostrou 

como uma solução para venda dessa produção, uma vez que a melhor compreensão 

poderia resultar em alternativas para modificação do comportamento do cliente. O 

segundo motivo tem raízes no avanço das ciências comportamentais, aliado à 

aplicação no ambiente corporativo. Assim sendo, conhecimentos da antropologia, da 

sociologia e da psicologia passaram a auxiliar no entendimento do comportamento do 

consumidor (SHETH, GARDNER e GARRETT, 1988). 
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Blackwell, Miniard e Engel (2005, p. 6) definem comportamento do consumidor 

“como as atividades com que as pessoas se ocupam quando obtêm, consomem e 

dispõem de produtos e serviços”. Os autores desenvolveram um modelo com sete 

estágios para a tomada de decisão de compra, como pode ser observado na Figura 1: 

 

 

Figura 1: Processo de decisão do consumidor  
Fonte: Blackwell, Miniard e Engel  (2005, p. 73) 

Primeiro estágio: reconhecimento da necessidade 

De acordo com Blackwell, Miniard e Engel (2005, p. 103), o primeiro estágio do 

processo de decisão de compra do consumidor pode ser definido como “a percepção 

da diferença entre o estado desejado das coisas e o estado real, suficiente para 

estimular e ativar o processo de decisão”. 
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Kotler e Keller (2012) acrescentam que o reconhecimento da necessidade pode 

ser desencadeado por estímulos internos ou externos. Em se tratado de estímulos 

internos, uma necessidade normal, como fome ou sede, por exemplo, se torna 

consciente e se transforma num impulso. No segundo caso, a necessidade é provocada 

por estímulos externos, como, por exemplo, uma propaganda, desencadeando a 

vontade de fazer uma compra. 

Segundo estágio: busca de informações 

A partir do reconhecimento da necessidade, os consumidores passam a buscar 

informações que satisfaçam as necessidades não atendidas. Essa busca pode ser 

interna e externa. A busca interna recupera um conhecimento memorizado previamente 

e a busca externa coleta informações disponíveis no mercado (BLACKWELL, MINIARD 

e ENGEL, 2005). Schiffman e Kanuk (2009) afirmam que, quanto mais relevante for a 

experiência, menor é a necessidade de informações externas para que o consumidor 

chegue a uma decisão. 

Kotler e Keller (2012) classificam em quatro grupos as fontes de informação do 

processo de busca externa: (1) pessoais, como família e amigos; (2) comerciais, como 

propagandas, embalagens e vendedores; (3) públicas, como meios de comunicação em 

massa; e (4) experimentais, como uso do produto. Os autores ressaltam que a 

quantidade e a influência de cada fonte variam conforme a categoria do produto e as 

características do consumidor. No entanto, as fontes comerciais tendem a 

desempenhar uma função mais informativa e as fontes pessoais, uma função de 

legitimação. 

Solomon (2011) também classifica o estágio de busca de informações em 

pesquisa pré-compra e pesquisa contínua. Enquanto a pesquisa pré-compra é motivada 

pela melhor tomada de decisão de compra, a pesquisa contínua objetiva construir um 

banco de informações para uso futuro. 
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Terceiro estágio: avaliação de alternativas pré-compra 

Na terceira etapa, os consumidores avaliam as alternativas identificadas na etapa 

anterior, buscando respostas para questões como “Quais as opções existentes?” ou 

“Qual a melhor opção?”. Os consumidores fazem uso de avaliações novas ou 

preexistentes para escolher produtos, serviços e marcas que trarão satisfação com a 

compra e o consumo (BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 2005). 

Mowen e Minor (2003) afirmam que o processo de avaliação de alternativas gera 

crenças, atitudes e intenções a respeito das opções identificadas. Kotler e Keller (2012) 

declaram que crenças e atitudes são adquiridas por meio de experiência e 

aprendizagem. Enquanto a crença é definida como o pensamento descritivo a respeito 

de alguma coisa, a atitude é caracterizada pelas avaliações, sentimentos e tendências 

de ação duradouros, positivos ou negativos, sobre algum objeto ou ideia. 

Solomon (2011) e Blackwell, Miniard e Engel (2005) apresentam ainda o conceito 

de atributos determinantes na etapa de avaliação de alternativas. Os atributos 

determinantes são as características efetivamente utilizadas para considerar as 

diferenças entre as opções, ou seja, são os fatores que mais pesam no processo 

decisório. 

Schiffman e Kanuk (2009) e Sheth, Gardner e Garrett (1988) classificam as regras 

de decisão do consumidor em duas categorias: regras de decisão compensatórias e 

regras de decisão não compensatórias. No modelo compensatório, o consumidor toma 

uma decisão ao considerar todos os atributos de um produto e atribuir uma pontuação 

ponderada ou somada. O modelo recebe essa nomenclatura porque a falha num 

atributo pode ser compensada pela boa avaliação em outro. Em contraste, o modelo 

não compensatório não permite o equilíbrio de avaliações positivas e negativas dos 

atributos de um produto, ou seja, tais avaliações não são comparadas.  

O modelo não compensatório inclui três modalidades básicas: (1) conjuntiva, (2) 

disjuntiva e (3) lexicográfica. No modelo conjuntivo, o consumidor estabelece um nível 

mínimo aceitável como um ponto de corte para cada atributo. Cada alternativa é 

avaliada para cada atributo e, se uma alternativa não satisfizer o limite mínimo, mesmo 

sendo em um único atributo, ela é desconsiderada. A regra conjuntiva é útil para reduzir 
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rapidamente o número de alternativas consideradas. No modelo disjuntivo, o limite 

mínimo para avaliação dos atributos é mais alto e existe a compensação entre aspectos 

com propósito similares dentre as alternativas de escolha, isto é, o consumidor pode 

estar disposto a compensar um atributo com outro.  

Diferentemente do compensatório, o modelo disjuntivo considera apenas a 

presença ou a ausência de atributos, e não o grau em que esses atributos estão 

presentes. Outra diferença em relação ao modelo compensatório é que, no modelo 

disjuntivo, os atributos compensados devem servir ao mesmo propósito. As 

modalidades conjuntiva e disjuntiva podem resultar em mais de um produto como 

alternativa de escolha. Nesse caso, o consumidor pode aceitar a primeira alternativa 

satisfatória ou aplicar uma outra regra de decisão, como a lexicográfica, que consiste 

na ordenação dos atributos das alternativas em termos de importância, seguida de uma 

comparação das várias alternativas de um único atributo considerado mais importante. 

Se alguma alternativa atingir uma pontuação alta o suficiente nesse atributo, ela é 

selecionada e o processo é finalizado. Se mais de uma alternativa for selecionada, o 

processo é repetido com o atributo selecionado em segundo lugar. O processo continua 

até que a alternativa vencedora seja determinada. Além das três regras originais do 

modelo não compensatório, existe uma quarta regra sintética que simplifica todas as 

demais: trata-se da regra de decisão de referência por predileção. Com base nessa 

regra, o consumidor simplesmente escolhe a marca com melhor classificação geral 

percebida, sendo desnecessário avaliar os atributos individualmente. 

Quarto estágio: compra 

Sheth, Gardner e Garrett (1988) dividem o estágio de compra em três fases: (1) 

identificação da escolha, (2) intenção de compra e (3) implementação da compra. A 

primeira fase do estágio de compra se refere à determinação da alternativa preferida. 

Nessa etapa, o consumidor entende que encontrou a alternativa que melhor atende 

suas necessidades. Na segunda fase (intenção de compra), a ênfase se dá nas 

preocupações do pagante, como, por exemplo, aprovação de orçamento se o pagante 

não for o usuário, avaliação do preço e eventual solicitação de crédito para aquisição da 

alternativa escolhida. A terceira fase (implementação da compra) ativa o papel de 
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comprador, sendo mais influenciada por ele. O papel de comprador pode ou não ser 

desempenhado pela mesma pessoa. Algumas variáveis determinantes para essa fase 

são: conveniência, atendimento, canais de venda, dia e hora da compra. 

Schiffman e Kanuk (2009) denominam esse estágio como “comportamento de 

compra” e afirmam que os compradores fazem três tipos de compra: (1) compras de 

experiência, (2) compras repetidas e (3) compras de comprometimento de longo prazo. 

A compra de experiência é caracterizada pela fase exploratória, em que o consumidor 

avalia um produto por meio de seu uso. Alguns produtos são disponibilizados em 

quantidades reduzidas exatamente para promoverem a experimentação, como, por 

exemplo, produtos de limpeza.  

As compras repetidas ocorrem a partir do momento em que o consumidor elege a 

experiência proporcionada pela marca de uma categoria como a mais satisfatória, 

inclinando-se a repetir a compra. No entanto, a experiência de compra não é viável na 

aquisição da maioria de bens duráveis. Nesses casos, o consumidor passa diretamente 

do estágio de avaliação de alternativas pré-compra para um comprometimento de longo 

prazo, pois o período de permanência do bem adquirido é mais extenso. 

Quinto estágio: consumo 

O quinto estágio se refere ao consumo propriamente dito, que pode ocorrer 

imediatamente após, ou não, a compra da alternativa selecionada. Dependendo das 

características do produto, o consumidor pode adquiri-lo em quantidades que permitam 

seu armazenamento para seja consumido ao longo do tempo. É nessa etapa que o 

consumidor, na maioria das vezes, começa a formar opinião sobre o serviço ou produto 

escolhido (BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 2005). 

Sexto estágio: avaliação pós-consumo 

Blackwell, Miniard e Engel (2005) afirmam que, no estágio de avaliação pós-

consumo, os consumidores experienciam a sensação de satisfação ou de insatisfação. 

A satisfação é alcançada se a experiência de consumo atende ou excede suas 
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expectativas. Em contrapartida, a insatisfação é obtida se a experiência frustra suas 

expectativas.  

Sheth, Gardner e Garrett (1988) ressaltam que a experiência de satisfação ou 

insatisfação pode resultar em três respostas futuras dos consumidores: abandono, 

reclamação ou lealdade. O abandono pode fazer com que a marca passe por todo 

processo decisório na próxima vez que surgir o reconhecimento de uma necessidade. A 

reclamação tem como origem uma experiência de insatisfação que, se bem 

administrada, pode até reverter a percepção do consumidor. A terceira resposta, 

lealdade, significa que o consumidor está disposto a comprar a mesma marca repetidas 

vezes. 

Sétimo estágio: descarte 

A última etapa do processo de decisão do consumidor é o descarte. Há três 

opções para o descarte de produtos: descarte completo, reciclagem ou revenda 

(BLACKWELL, MINIARD, ENGEL, 2005). Kotler e Keller (2012) ressaltam que o 

descarte completo de produtos prejudiciais ao meio ambiente vem ganhando 

notoriedade, demandando especial atenção sobre como os consumidores efetivamente 

realizam esse tipo de procedimento. 

2.2 Valores Humanos 

Os valores têm ocupado uma posição de destaque nas ciências sociais, como na 

sociologia, na psicologia e na antropologia. Os valores exercem um papel importante na 

explicação da formação pessoal e organizacional. Dessa forma, são usados a fim de 

“caracterizar grupos culturais, sociedades e indivíduos, para rastrear mudanças ao 

longo do tempo, e para explicar as bases motivacionais de atitudes e comportamentos” 

(SCHWARTZ, 2012, p. 3). 

Embora o estudo dos valores tenha suas origens na filosofia, a partir do 

pensamento elaborado por filósofos sofistas, como Sócrates, Platão e Aristóteles 

(MACHADO, 2017), apenas a partir do século 20 os cientistas sociais passaram a 
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discutir o tema de maneira estruturada, resultando em contribuições significativas para 

o entendimento desse fenômeno (PORTO e TAMAYO, 2003). 

Embora existam várias teorias e abordagens sobre valores humanos, Pereira, 

Camino e Costa (2005) destacam duas: a tipologia dos valores (ROKEACH, 1973) e a 

teoria dos valores motivacionais (SCHWARTZ, 1992). 

2.2.1. A Abordagem de Rokeach 

Pertence a Rokeach o primeiro esforço no sentido de mensuração dos valores no 

âmbito da psicologia. Milton Rokeach, psicólogo polonês-americano, foi um dos 

primeiros autores a estudar os valores humanos, sendo responsável por um avanço 

relevante no que tange à delimitação do conceito e da metodologia de estudo dos 

valores humanos (FERNANDES et al., 2007). 

Com a publicação do livro The Nature of Human Values, em 1973, Rokeach 

conseguiu quatro feitos importantes: (1) propôs uma abordagem multidisciplinar sobre 

valores humanos, envolvendo sociologia, filosofia, antropologia e psicologia; (2) 

diferenciou “valores” de outros conceitos, como interesses, atitudes e traços de 

personalidade; (3) apresentou um instrumento que tentava, pela primeira vez, mensurar 

os valores; e (4) demonstrou a importância dos valores no processo cognitivo das 

pessoas (GOUVEIA et. al., 2001). 

Rokeach (1968) afirma que os valores estão relacionados com os modos de 

conduta e com os estados finais de existência, transcendendo a situações específicas. 

Os valores são definidos como crenças duradouras que estabelecem um conjunto de 

padrões pessoal ou socialmente preferenciais como guias para a seleção e a avaliação 

de estímulos, sejam eles pessoas, objetos ou situações. 

A concepção dos valores humanos, de acordo com Rokeach (1973), foi elaborada 

a partir de cinco premissas: (1) as pessoas possuem um número total de valores 

relativamente pequeno; (2) todas as pessoas, independentemente do local, possuem os 

mesmos valores em diferentes graus; (3) os valores são organizados em sistemas de 

valores; (4) os antecedentes dos valores humanos podem ser atribuídos à cultura, à 

sociedade e suas instituições, e à personalidade; e (5) a consequência dos valores 
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humanos se manifestará em praticamente todos os fenômenos que os cientistas sociais 

podem considerar valer a pena investigar e entender. 

Para Gouveia (2003, p. 30), “Rokeach define os valores como crenças 

transituacionais hierarquicamente organizadas e que servem como critério para nosso 

comportamento”. Como afirma Rokeach (1973), os valores podem expressar os 

sentimentos, o propósito da vida das pessoas e, consequentemente, atuam como 

padrões que guiam o comportamento. O autor afirma que os valores são organizados 

de acordo com um critério de importância e a maioria dos valores orienta as decisões 

porque foram interiorizados no processo de socialização (família, amigos etc.) ou 

porque constituem o núcleo da personalidade. Assim sendo, é possível criar sistemas 

de medição de valores que permitem comparar indivíduos, grupos sociais e culturais. 

Rokeach (1973) afirma que, embora as pessoas possuam os mesmos valores, o 

que difere um indivíduo do outro é a hierarquia desses valores. O autor ainda classifica 

os valores em instrumentais e terminais: 

▪ Os valores terminais são relacionados aos estados finais de existência, isto é, 

representam as metas que o indivíduo gostaria de atingir na vida. 

▪ Os valores instrumentais são o modo para se chegar aos valores terminais, ou 

seja, consistem nos meios escolhidos para se alcançar as metas dos valores 

terminais. 

A Figura 2 ilustra a classificação dos sistemas de valores: 

 

 

Figura 2: Classificação dos sistemas de valores segundo Rokeach 
Fonte: elaborado pela autora (2018) 

Para determinação dos valores terminais, Rokeach (1967) realizou uma extensa 

busca na literatura sobre valores pessoais e entrevistou 30 estudantes de pós-

graduação em psicologia e 100 não estudantes. O resultado foi um conjunto inicial de 
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centenas de valores. A partir dessa etapa, Rokeach eliminou os sinônimos, os valores 

muito específicos e aqueles que não representavam meta de existência, chegando a 18 

valores terminais. 

Os valores instrumentais foram construídos a partir de uma lista de 555 palavras 

relativas a traços de personalidade, compilada pelo psicólogo Anderson (1968). 

Rokeach (1967) adotou os seguintes critérios para escolha dos 18 valores 

instrumentais: eliminação dos termos negativos, dos sinônimos, e seleção dos termos 

que apresentavam um mesmo sentido em várias culturas. A Tabela 1 apresenta a lista 

de valores terminais e instrumentais. 
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Valores terminais Valores instrumentais 

Vida confortável (vida próspera) Ambição (trabalhador, aspiração) 

Vida excitante (estimulante, vida ativa) Mente aberta (visão ampliada) 

Sensação de realização (contrib. duradoura) Capacidade (competente, efetivo) 

Mundo em paz (livre de guerra e conflito) Alegria (alegre, despreocupado) 

Mundo de beleza (natureza e artes) Limpeza (limpo, arrumado) 

Igualdade (fraternidade, oportunidade igual) Coragem (defende suas convicções) 

Segurança familiar (cuidar das pessoas) Perdão (perdoar os outros) 

Liberdade (independência, livre escolha) Útil (trabalha pelo bem-estar dos outros) 

Felicidade (contentamento) Honra (sincero, verdadeiro) 

Harmonia interna (livre de conflito interior) Imaginação (ousado, criativo) 

Amor maduro (intimidade sexual e espirit.) Independência (autoconfiante) 

Segurança nacional (proteção contra ataques) Intelectual (inteligente, reflexivo) 

Prazer (vida agradável e tranquila) Logicidade (consistente, racional) 

Salvação (salvo, vida eterna) Amor (afetuoso, terno) 

Autorrespeito (autoestima) Obediência (obediente, respeitoso) 

Reconhecimento social (respeito, admiração) Educação (cortês, amável) 

Verdadeira amizade (companheirismo) Responsabilidade (confiável) 

Sabedoria (compreensão madura de vida) Autocontrole (comedido, disciplinado) 
 

Tabela 1: Lista de valores terminais e instrumentais segundo Rokeach 
Fonte: elaborado pela autora a partir de Rokeach (1973) 

Não há literatura, nacional e internacional, que detalhe ou discorra sobre o 

significado dos valores terminais e instrumentais sob a ótica adotada por Rokeach, 

restando apenas a definição apresentada pelo próprio autor. 

A partir dessa lista de valores, Rokeach (1973) desenvolveu um instrumento para 

mensurá-los, a Rokeach Value Survey (RVS). Nesse instrumento, cada valor é 

apresentado com uma breve descrição e a única instrução para realização do teste é 

ordenar os valores, terminais e instrumentais, de acordo com a importância para a sua 

vida. O respondente deve adotar o mesmo procedimento para ordenação dos valores 

terminais e instrumentais: uma escala numérica de 18 pontos (1 a 18). 

Embora a RVS seja facilmente aplicada, Ros e Gouveia (2006) apresentam 

algumas críticas ao trabalho de Rokeach: pouca clareza na distinção entre valores 
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terminais e instrumentais, falta de desenvolvimento de uma teoria sobre a estrutura e a 

organização dos valores, e realização de testes majoritariamente com norte-

americanos, desconsiderando pessoas de outras nacionalidades. 

O Quadro 4 mostra o resultado de pesquisas que utilizaram a abordagem de 

Rokeach. O levantamento foi realizado em bases eletrônicas de periódicos científicos, 

como Google Acadêmico, EBSCO, Dedalus e Biblioteca FIA, e contemplou o período 

de 2000 a 2018: 

 

Palavra-chave 
Google 

Acadêmic
o 

EBSCO Dedalus FIA Total 

"Rokeach Value Survey" 4.080 6 2 0 4.088 

"Questionário de Rokeach" 6 563 1 0 570 

"Teste de Valores de Rokeach" 0 465 1 0 466 
 

Quadro 4: Pesquisas que utilizaram a abordagem de Rokeach 
Fonte: elaborado pela autora (acesso em 2 fev. 2019) 

2.2.2 A Abordagem de Schwartz 

2.2.2.1 Teoria dos Valores Básicos 

Shalom Schwartz é um psicólogo social norte-americano que criou a teoria dos 

valores motivacionais como uma extensão do modelo proposto por Rokeach. Segundo 

Schwartz e Bilsky (1992): 

valor é uma crença do indivíduo sobre uma meta (terminal, instrumental) que 
transcendem as situações e expressam interesses (individualistas, coletivistas 
ou mistos) correspondentes a um domínio motivacional (hedonismo, poder, 
tradição, universalismo etc.), sendo avaliada em uma escala de importância 
(nada importante, muito importante) como um princípio que guia a sua vida 
(GOUVEIA et al., 2001, p. 135). 

A partir de pesquisa da literatura sobre valores, Schwartz e Bilsky (1987) 

identificaram a existência de cinco características a respeito: (1) são crenças; (2) 

pertencem a fins desejáveis ou a formas de comportamentos; (3) transcendem a 

situações específicas; (4) guiam a seleção ou avaliação de comportamentos e eventos; 

e (5) são ordenados por importância relativa. Os autores ainda ressaltaram que valores 
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e atitudes são conceitos distintos, principalmente porque os valores são mais genéricos, 

abstratos e ordenados por importância.  

A teoria dos valores motivacionais de Schwartz apresenta três principais 

diferenças em relação à abordagem de Rokeach: (1) ênfase no aspecto motivacional 

como explicação para a estrutura de valores; (2) robustez e universalidade devido à 

extensão do trabalho, que reuniu pesquisadores dos cinco continentes; e (3) 

identificação de relações de oposição e compatibilidade entre os valores (GOUVEIA, 

2001). 

Embora tenha apontado para a existência de uma relação entre valores, Rokeach 

nunca desenvolveu um modelo teórico que sistematizasse os valores terminais e 

instrumentais (LOMBARDI et al., 2010). A pesquisa de Schwartz e Bilsky (1987) 

concluiu que a diferença entre valores terminais e instrumentais era meramente 

semântica, e que valores terminais poderiam ser entendidos como instrumentais e vice-

versa. 

Segundo Schwartz (1992), existe um conjunto de motivações universais que dão 

origem e organizam os diversos valores nas diferentes culturas. Dessa forma, as 

pessoas se diferenciam em razão da hierarquia atribuída aos tipos motivacionais, que 

por sua vez apresentam respostas a três necessidades de qualquer ser humano: (1) 

necessidade dos indivíduos como organismos biológicos; (2) requisitos da interação 

social coordenada; e (3) requisitos para o correto funcionamento e sobrevivência dos 

grupos. 

A partir desses três requisitos universais, Schwartz (1992) realizou uma pesquisa, 

em 20 países (num primeiro momento), avaliando 56 valores específicos, 

posteriormente classificados em 10 tipos motivacionais. A Tabela 2 apresenta os 10 

tipos motivacionais, bem como exemplifica alguns valores e relaciona aos requisitos 

universais. 
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#ddd Tipos motivacionais 
Exemplos de 

valores 
Requisitos 
universais 

1 
Poder 
status social e prestígio, controle ou domínio 
sobre pessoas e recursos 

Poder social  

Riqueza 

Autoridade 

▪ Interação social 

▪ Sobrevivência 
dos grupos 

2 
Realização 
sucesso pessoal por meio da demonstração de 
competência de acordo com padrões sociais 

Ambição 

Sucesso 

Inteligência 

▪ Interação social 

3 
Hedonismo 
prazer e gratificação sensual para si próprio 

Prazer 

Vida divertida 
▪ Indivíduo 

4 
Estimulação 
novidade, entusiasmo e desafio na vida 

Vida excitante 

Vida variada 

Ousadia 

▪ Indivíduo 

5 
Autodeterminação 
independência de pensamento e ação: escolha, 
criação e exploração 

Criatividade 

Independência 

Liberdade 

▪ Indivíduo 

▪ Interação social 

6 
Universalismo 
compreensão, apreciação, tolerância e proteção 
do bem-estar de todas as pessoas e da natureza 

Justiça social 

Paz no mundo 

Igualdade 

▪ Indivíduo 

▪ Sobrevivência 
dos grupos 

7 
Benevolência 
preservação e promoção do bem-estar das 
pessoas próximas 

Responsabilidade 

Honestidade 

Perdão 

▪ Indivíduo 

▪ Interação social 

▪ Sobrevivência 
dos grupos 

8 

Conformidade 
restrição de ações, inclinações e impulsos que 
podem prejudicar os outros ou violar normas 
sociais 

Obediência 

Honrar pais 

Polidez 

▪ Interação social 

▪ Sobrevivência 
dos grupos 

9 
Tradição 
respeito, comprometimento e aceitação de ideias 
e costumes 

Humildade 

Respeito à tradição 

Moderação 

▪ Sobrevivência 
dos grupos 

10 
Segurança 
harmonia e estabilidade da sociedade, das 
relações e de si mesmo 

Segurança nacional 

Ordem social 

Limpeza 

▪ Indivíduo 

▪ Interação social 

▪ Sobrevivência 
dos grupos 

 

Tabela 2: Tipos motivacionais dos valores, segundo Schwartz 
Fonte: elaborado pela autora a partir de Schwartz (1992) 

Ainda segundo Schwartz (2012), os 10 tipos motivacionais podem ser 

classificados em quatro tipos motivacionais de segunda ordem: 

▪ Autopromoção: poder, hedonismo e realização 

▪ Autotranscendência: universalismo e benevolência 
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▪ Abertura a mudança: hedonismo, estimulação e autodeterminação 

▪ Conservação: segurança, conformidade e tradição 

Os tipos motivacionais de segunda ordem se referem às relações de 

compatibilidade dentro de cada agrupamento, assim como as relações de conflito entre 

elas. Essas relações são representadas por uma estrutura circular: os tipos 

motivacionais adjacentes (vizinhos) compartilham ênfases motivacionais, ou seja, 

quanto mais próximo um tipo estiver do outro, maiores as chances de compatibilidade, 

ao passo que os tipos motivacionais em oposição indicam conflito de metas, isto é, 

quanto mais afastados, maior a probabilidade de conflito.  

As oposições entre os tipos de valor em conflito permitiram a identificação de duas 

dimensões bipolares: (1) Autopromoção e autotranscedência e (2) Abertura a mudança 

e conservação (SCHWARTZ, 1992). A Figura 3 ilustra o modelo teórico de relações 

entre os tipos motivacionais de valores: 
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Figura 3: Estrutura das relações entre os tipos motivacionais de valores, segundo Schwartz 
Fonte: Schwartz (1992) 

Tipos motivacionais adjacentes 

Em se tratando de tipos de motivações compartilhadas, Schwartz (2012) elenca 

nove pares de compatibilidade: 

1. Poder e Realização: superioridade e estima social 

2. Realização e Hedonismo: satisfação pessoal 

3. Hedonismo e Estimulação: desejo por excitação 

4. Estimulação e Autodeterminação: maestria e abertura a mudança 

5. Autodeterminação e Universalismo: confiança no próprio julgamento e conforto 

com a diversidade de existência 

6. Universalismo e Benevolência: bem-estar dos outros e transcendência dos 

interesses próprios 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvqsLRt73YAhVGFZAKHVQPD2oQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.educacaofisicaa.com.br%2F2013%2F03%2Fprioridades-axiologicas-atividade.html&psig=AOvVaw3wq5DSgaK0y9nM5txQYnjp&ust=1515125264096069
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7. Tradição e Conformidade: autorrestrição e submissão 

8. Conformidade e Segurança: proteção da ordem e harmonia nas relações 

9. Segurança e poder: superação das incertezas por meio de controle de relações e 

recursos 

2.2.2.2 Teoria dos Valores Básicos Refinada 

Em 2012, Schwartz et al. propuseram um refinamento da Teoria dos Valores 

Básicos. Enquanto a teoria original apresentava 10 tipos motivacionais ou valores, a 

Teoria dos Valores Básicos Refinada identificou de 19 tipos motivacionais. Os 9 tipos 

motivacionais adicionais derivam dos 10 tipos originais, de modo a representarem 

subtipos, como, por exemplo: o tipo motivacional “universalismo” foi reclassificado como 

“universalismo – pensamento”, “universalismo – ação” e “universalismo – tolerância”. A 

Teoria dos Valores Básicos Refinada foi confirmada nos dez países em que foi testada 

e apresentada (SCHWARTZ et al., 2012). A Tabela 3 apresenta os 19 tipos 

motivacionais presentes na Teoria dos Valores Básicos Refinada: 
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#ddd Valor 
Definições conceituais em termos de  

objetivos motivacionais 

1 Autodireção ˗ pensamento Liberdade para cultivar suas próprias ideias e habilidades 

2 Autodireção ˗ ação Liberdade para determinar suas próprias ações 

3 Estimulação Novidade, entusiasmo e desafio na vida 

4 Hedonismo Prazer e gratificação sensual para si próprio 

5 Realização 
Sucesso pessoal por meio da demonstração de competência 
de acordo com padrões sociais 

6 Poder ˗ dominância Poder por meio do controle excessivo sobre as pessoas 

7 Poder ˗ recurso Poder por meio do controle de recursos materiais e sociais 

8 Face 
Segurança e poder por meio da manutenção da imagem 
pública e evitando humilhação 

9 Segurança ˗ pessoal Segurança no ambiente direto de alguém 

10 Segurança ˗ social Segurança e estabilidade na sociedade mais ampla 

11 Tradição 
Respeito, comprometimento e aceitação de ideias e 
costumes 

12 Conformidade ˗ regras Conformidade com regras, leis e obrigações formais 

13 Conformidade ˗ interpessoal Evitar perturbar ou prejudicar outras pessoas 

14 Humildade 
Reconhecimento da própria insignificância no esquema maior 
das coisas 

15 Benevolência ˗ cuidado Devoção ao bem-estar dos membros do grupo 

16 Benevolência ˗ dependência Ser um membro confiável do grupo interno 

17 Universalismo ˗ compromisso 
Comprometimento com igualdade, justiça e proteção para 
todas as pessoas 

18 Universalismo ˗ natureza Preservação do ambiente natural 

19 Universalismo ˗ tolerância Aceitação e entendimento daqueles que são diferentes de si 
 

Tabela 3: Os 19 valores da teoria refinada 
Fonte: Schwartz et al. (2012) 

Além dos 9 valores adicionais, a teoria refinada acrescentou duas perspectivas no 

círculo motivacional: (1) foco pessoal x foco social e (2) crescimento ˗ inexistência de 

ansiedade x autoproteção ˗ evitar a ansiedade (SCHWARTZ et al., 2012). A 

classificação dos tipos motivacionais de segunda ordem (autopromoção, 

autotranscedência, abertura a mudança e conservação) e os conceitos de relações 

adjacentes e opostas foram mantidos, conforme pode ser observado na Figura 4:  
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Figura 4: Círculo motivacional dos valores segundo a Teoria de Valores Básicos Refinada 
Fonte: Schwartz et al. (2012) 

Schwartz et al. (2012) afirmam que o círculo maior agrupa os valores em dois 

grupos: aqueles com foco em autodesenvolvimento e relativamente livres de ansiedade 

(metade superior) e os que estão relacionados a lidar com a ansiedade e proteção de si 

mesmo (metade inferior). O círculo seguinte separa os valores voltados para resultado 

para si próprio (direita) e os voltados para as outras pessoas ou instituições (esquerda). 

O próximo círculo apresenta os quatro tipos motivacionais de segunda ordem já 

descritos na teoria original. 

Como o Brasil não fez parte do grupo de dez países abrangidos nos testes para 

confirmação da Teoria dos Valores Básicos Refinada, Torres, Schwartz e Nascimento 

(2016) realizaram uma pesquisa para averiguar a validade da teoria refinada no Brasil. 

O estudo comprovou a utilidade e validade discriminantes em associações com atitudes 
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e crenças dos brasileiros, ou seja, a Teoria dos Valores Básicos Refinada também foi 

comprovada no Brasil. 

O Quadro 5 apresenta o resultado de pesquisas que adotaram a abordagem de 

Schwartz. O levantamento foi realizado em bases eletrônicas de periódicos científicos, 

como Google Acadêmico, EBSCO, Dedalus e Biblioteca FIA, e contemplou o período 

de 2000 a 2018: 

 

 

Palavra-chave 
Google 

Acadêmic
o 

EBSCO Dedalus FIA Total 

"Schwartz Value Survey" 3.340 6 1 0 3.347 

"Teoria de Shalom Schwartz" 3 1.025 0 0 1.028 

"Teoria dos Valores Básicos" 45 452 13 0 510 

"Shalom Schwartz Theory" 14 63 0 0 77 
 

Quadro 5: Pesquisas que utilizaram a abordagem de Schwartz 
Fonte: elaborado pela autora (acesso em 2 fev. 2019) 

2.2.3. Justificativa da Abordagem Escolhida para Este Trabalho 

A pesquisadora optou por utilizar a abordagem de Schwartz em virtude do 

desenvolvimento da pesquisa em diversas culturas, garantindo robustez em sua 

aplicabilidade. Como a teoria refinada apresenta uma gama de valores superior à teoria 

original, e teve sua comprovação no Brasil, a pesquisadora adotou a lista de valores 

pessoais propostas por Schwartz et al. neste trabalho. 

2.3 Teoria Cadeia Meios-Fim 

Com o objetivo de compreender o significado que os consumidores atribuem aos 

produtos e serviços que consomem, pesquisadores têm buscado entender o 

comportamento dos clientes e os valores pessoais que os orientam (IKEDA e VELUDO-

DE-OLIVEIRA, 2005).  

Em 1982, Jonathan Gutman desenvolveu a Teoria Cadeia Meios-Fim, cuja 

principal ideia é que o consumidor não compra produtos pelo o que eles são, mas, sim, 

em razão do que esses produtos podem fazer por ele (HOFSTEDE et al., 1998). 
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Gutman (1982) apresentou duas premissas cruciais que regem o modelo MEC acerca 

do comportamento do consumidor: 

(1) que os valores, definidos como desejáveis estados finais de existência, 

desempenham um papel dominante na orientação dos padrões de escolha; e 

(2) que as pessoas lidam com a enorme diversidade de produtos que são de 

satisfação potencial de seus valores, agrupando-os em conjuntos ou classes, de modo 

a reduzir a complexidade da escolha. 

Além das premissas sobre o comportamento do consumidor, Gutman (1982) ainda 

apontou dois pressupostos de natureza mais geral: 

(1) todas as ações do consumidor têm consequências (embora signifique que nem 

todos os consumidores concordem que as mesmas ações em igual situação produzam 

as mesmas consequências); e 

(2) os consumidores aprendem a associar consequências particulares com ações 

especiais. 

Nos dois últimos pressupostos, o principal aspecto em destaque é a adoção do 

termo “consequências”, que, de acordo com Gutman (1982, p. 61), “pode ser definido 

como qualquer resultado fisiológico ou psicológico, proveniente direta ou indiretamente 

do comportamento do consumidor”. O autor categoriza as consequências como diretas 

ou indiretas. As diretas são originadas diretamente da “coisa” consumida ou do ato de 

consumo. Já as indiretas ocorrem a partir da reação, favorável ou desfavorável, das 

outras pessoas, em razão do comportamento de terceiros. 

Gutman (1982, p. 61) também classifica as consequências como desejáveis ou 

indesejáveis, de forma que “os consumidores escolhem as ações que produzem 

consequências desejadas e minimizam as indesejadas”. A ligação entre valores e 

consequências é o primeiro ponto crucial no modelo MEC. 

O autor menciona ainda a expressão “consequências desejáveis” sendo utilizada 

como sinônimo de “benefícios”: as pessoas usufruem os benefícios e os produtos 

possuem atributos. A partir dessa definição, tem-se o segundo encadeamento do 

modelo MEC, que ocorre na relação entre consequências e atributos de produto. 
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A Figura 5 apresenta o encadeamento dos conceitos apresentados pela Teoria 

Cadeia Meios-Fim: atributos, consequências e valores. 

 

 
 

Figura 5: Teoria MEC – encadeamento de atributos, consequências e valores 
Fonte: elaborado pela autora com base em Gutman (1982) 

 

A situação uso-produto é o último conceito apresentado por Gutman (1982) para 

explicação da Teoria Cadeia Meios-Fim. O autor afirma que a busca por parte dos 

consumidores por consequências desejáveis faz com que se deparem com situações 

de consumo que proporcionam oportunidades de alcançar essas consequências. Dessa 

forma, é possível definir situação uso-produto como “qualquer situação que envolve o 

uso de um produto ou serviço disponível no mercado”. 

Na Teoria Cadeia Meios-Fim, a relação entre atributos, benefícios e valores 

assume lugar central por conseguir traduzir nestas conexões as associações realizadas 

pelos consumidores no processo de decisão de compra. Nesse encadeamento, existe 

uma sequência de fatos que têm como ponto de partida o atributo, nível mais superficial 

da cadeia, até chegar aos valores. Na relação atributo-consequência, o consumidor 

percebe que certos benefícios proporcionados pelos atributos do produto o auxiliam a 

atingir um estado desejado mais elevado, e, uma vez desfrutada a consequência, o 

consumidor anseia por um outro estado de nível superior. Por meio dessa ligação, 

atributo e consequência assumem importante papel na cadeia, permitindo que o 

consumidor atinja o estado-fim desejado e de alguma forma o auxilie a ordenar a 

importância de seus valores, de modo que isso se reflita em suas escolhas (VRIENS e 

HOFSTEDE, 2000a). 

Mesquita (2010) afirma que, de acordo com a Teoria MEC, a importância de um 

determinado produto ou serviço resulta das relações que o consumidor estabelece 

entre atributos, benefícios e valores pessoais. A ligação hierárquica e sequencial entre 

esses elementos forma uma escada (ladder, em inglês), que tem início “com os 

componentes de produto, serviço ou comportamento (atributos) e estabelece uma 
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sequência de ligações com autoconceitos (valores pessoais) por meio de 

consequências ou benefícios produzidos por certos atributos do produto, serviço ou 

comportamento” (BOTSCHEN, THELEN e PIETERS, 1999, p. 39-40). 

O resultado desse encadeamento é uma cadeia meios-fim na qual atributos são os 

meios pelos quais o produto, serviço ou comportamento fornecem consequências 

desejadas e valores. Para esse modelo, as pessoas compram e consomem produtos 

por acreditarem que os atributos desses produtos trarão benefícios que as deixarão 

mais próximas dos seus valores. Assim sendo, é possível afirmar que os consumidores 

veem os produtos como “meios” para alcançar determinados “fins”. A Teoria MEC 

busca explicar como a seleção de um produto ou serviço facilita o alcance dos “estados 

finais” desejados. 

O Quadro 6 apresenta o resultado de pesquisas que adotaram a abordagem a 

Teoria Cadeia Meios-Fim na área de marketing. O levantamento abrangeu bases 

eletrônicas de periódicos científicos como Google Acadêmico, EBSCO, Dedalus e 

Biblioteca FIA, e contemplou o período de 2000 a 2018: 

 

Palavra-chave 
Google 

acadêmico 
EBSCO Dedalus FIA Total 

"Teoria de Meios-Fim" +"Marketing" 44 3.538 3 0 3.585 

"Teoria da Cadeia Meios-Fim" + "Marketing" 49 1.358 0 0 1.407 

"Meios-Fim" + "Marketing" 315 299 4 0 618 

"Teoria das Cadeias Meios-Fim" + "Marketing" 17 280 0 0 297 

"Teoria Cadeia Meios-Fim" + "Marketing" 10 264 3 0 277 
 

Quadro 6: Pesquisas que utilizaram a Teoria Cadeia Meios-Fim em Marketing 
Fonte: elaborado pela autora (acesso em 2 fev. 2019) 

Apenas em caráter ilustrativo e não exaustivo, o Quadro 7 apresenta algumas 

pesquisas que adotaram a abordagem da Teoria Cadeia Meios-Fim na área de 

Marketing entre 2008 e 2018. As publicações foram obtidas nas mesmas bases 

eletrônicas mencionadas no Quadro 6: 
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Tema Tipo de documento Autor 

Consumo de cajuína no Piauí Tese ANDRADE 

Experiência de compra de brinquedos Tese CHAMIE 

Comportamento do consumidor de produtos 
orgânicos 

Tese VILAS BOAS 

Decisão de compra de defensivos agrícolas Dissertação IBELLI NETO 

Produtos falsificados Dissertação CARVALHAES 

Produtor rural de café na compra de insumos 
agrícolas 

Dissertação BARA 

Comportamento do consumidor de comida japonesa Dissertação SAMPAIO 

Comportamento do consumidor de alimentos 
orgânicos em Uberlândia 

Dissertação PIMENTA 

Varejo cultural Dissertação CURZIO 

Compra de máquinas de bebida em cápsula Artigo GANDIA et al. 

Desenvolvimento de produtos em moda-vestuário Artigo ROCHA 

Consumo em alimentos Artigo CASTRO et al. 

Marketing de serviços e o fitness Artigo 
PIERANGELI-COSTA 

et al. 

Empreendimentos habitacionais de interesse social Artigo MONTEIRO  

Consumo de produtos de beleza por mulheres de 
baixa renda 

Artigo BITTENCOURT et al. 

Produtos orgânicos e divulgação em redes sociais TCC FREITAS 

Aquisição de clientes em meios digitais TCC SANTOS 

Marmitas saudáveis TCC LEAL 

Música por streaming de usuários de Spotify TCC FRANZONI 

Percepções do consumidor de café TCC FERREIRA 
 

Quadro 7: Pesquisas que utilizaram a Teoria Cadeia Meios-Fim em Marketing 
Fonte: elaborado pela autora (acesso em 2 fev. 2019) 
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3. MÉTODO DE PESQUISA 

Este capítulo descreve, detalhadamente, as classificações (tipologias) e 

procedimentos técnicos adotados nesta pesquisa, com destaque à técnica de entrevista 

laddering. 

3.1 Tipologia da Pesquisa 

Segundo Nielsen, Olivo e Morilhas (2018), a pesquisa científica exige que o 

pesquisador defina os aspectos que melhor se adequem aos objetivos e às limitações 

do estudo que está sendo desenvolvido. Dessa forma, não existe unanimidade no que 

tange às escolhas feitas pelo pesquisador, cabendo a ele refletir e justificar cada 

decisão. Para o melhor entendimento das escolhas realizadas nessa pesquisa, é 

necessário observar suas características quanto (a) à natureza, (b) aos objetivos, (c) à 

forma de abordagem e (d) aos procedimentos técnicos. 

3.1.1. Natureza da Pesquisa 

A natureza desta pesquisa é aplicada em virtude da possibilidade de utilização dos 

conhecimentos obtidos em situações específicas (NIELSEN, OLIVO e MORILHAS, 

2018). Os resultados desta pesquisa podem auxiliar os profissionais envolvidos, direta 

ou indiretamente, na indústria de cartão de crédito, auxiliando no processo de 

desenvolvimento de produto, segmentação de clientes, estratégia de comunicação e 

planejamento de marketing. 

3.1.2. Objetivo da Pesquisa 

O objetivo desta pesquisa é exploratório, pois tem como propósito a obtenção de 

maior familiaridade com um problema, de modo a torná-lo mais explícito (GIL, 2010).  

Malhotra (2012) afirma que, nas pesquisas exploratórias, são estudados fatos pouco 

conhecidos, normalmente por meio de um processo flexível de planejamento, uma vez 

que são considerados vários aspectos referentes ao fenômeno estudado. 
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3.1.3. Forma de Abordagem da Pesquisa 

No que tange à forma de abordagem, esta pesquisa é qualitativa. De acordo com 

Nielsen, Olivo e Morilhas (2018), a pesquisa qualitativa tem como característica o 

estudo de um fenômeno de modo aprofundado, por meio de utilização de técnicas não 

numéricas, tendo como principal foco a interpretação detalhada desse fenômeno. 

3.1.4. Procedimentos Técnicos da Pesquisa 

O procedimento técnico adotado nesta pesquisa foi o de entrevistas individuais 

com portadores de cartões de crédito para alta renda. Segundo Malhotra (2012), a 

técnica de entrevista é um dos métodos que proporcionam a obtenção de dados 

qualitativos. Para acessar as informações dos respondentes, foram realizadas 

entrevistas pessoais semiestruturadas. Nesse tipo de entrevista, a pesquisadora 

buscou explorar o mundo do indivíduo e suas experiências detalhadas com cartão de 

crédito, de modo a acessar os significados nem sempre superficiais por meio dos 

relatos em primeira pessoa. 

A laddering (encadeamento) é a técnica de entrevista indicada para pesquisas na 

área de marketing que abrangem opiniões, atitudes e crenças dos consumidores, sendo 

fortemente recomendada em pesquisas que abordam o valor para o cliente de acordo 

com a Teoria da Cadeias Meios-Fim (VELUDO-DE-OLIVEIRA; IKEDA, 2004). 
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3.1.5. Quadro-resumo do Método de Pesquisa 

A Figura 6 sintetiza os aspectos metodológicos adotados nesta pesquisa. 
 

 
 

Figura 6: Tipologia de pesquisa 
Fonte: elaborado pela autora 

3.2 A técnica Laddering 

Segundo Dibley e Baker (2001), a técnica laddering tem origem na Teoria do 

Constructo Pessoal, elaborada por George Kelly, em 1955. Kelly foi um psicólogo e 

professor universitário norte-americano que, com base em 25 anos de pesquisa clínica, 

elaborou uma teoria geral para interpretar e antecipar as experiências pessoais. A 

importância dessa teoria está relacionada ao avanço da interpretação cognitiva 

(processo de aquisição de conhecimento) e à crença de que a conduta das pessoas é 

resultado de um conjunto de processos internos: imagens, pensamentos e constructos. 

O desenvolvimento da técnica laddering como forma de acessar os sistemas de 

significados pessoais foi discutido por Bannister e Mair (1968), a partir do trabalho do 

professor de psicologia Dennis Hinkle, publicado em 1965. Segundo os autores, 

laddering é uma técnica essencialmente qualitativa e que força os respondentes a 

fazerem sucessivas abstrações, partindo de elementos concretos até chegar a 

conceitos abstratos e existenciais. 

O termo laddering é um gerúndio substantivado do verbo to ladder em inglês, que 

significa escalar, uma vez que ladder é um tipo de escada não fixa. Dessa forma, uma 

maneira de se traduzir ladder para o português seria encadeamento ascendente, mas 

os trabalhos brasileiros preferem adotar a terminologia original em inglês. “A técnica 

laddering permite uma avaliação de meios concretos (atributos) simples evoluindo até 

se alcançar concepções extremamente abstratas e difíceis de serem avaliadas” (IKEDA; 

CAMPOMAR; CHAMIE, 2014). 
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De acordo com Ikeda e Veludo-de-Oliveira (2008), a laddering migrou para a área 

de marketing a partir dos trabalhos de Reynolds e Gutman referentes à Teoria Cadeia 

Meios-Fim. Esses autores definem a laddering como uma técnica de entrevista 

individual por meio da qual consumidores realizam o encadeamento necessário para 

traduzir atributos em consequências e consequências em valores. 

Laddering envolve um formato adaptado de entrevista utilizando principalmente 
uma série de perguntas dirigidas, caracterizado pela questão “Por que é 
importante para você?”, com o objetivo expresso de determinar os conjuntos de 
ligações entre os principais elementos de percepção em toda a gama de 
atributos (A), consequências (C) e valores pessoas (V) (REYNOLDS & 
GUTMAN, 1988, p. 12). 

Segundo Solomon (2011), a técnica laddering, utilizada na Teoria Cadeia Meios-

Fim, fundamenta-se no direcionamento dos consumidores para subir a “escala” de 

abstração na qual atributos do produto e estados finais desejados são interligados. 

Essa técnica é capaz de demonstrar as associações entre atributos, consequências e 

valores dos consumidores. 

A Figura 7 apresenta dois exemplos de ladder: o da esquerda se trata da ladder 

de um respondente sobre refrigerante diet e o da direita se refere a uma ladder de um 

respondente sobre carro de luxo (SAAKA, SIDON e BLAKE, 2004, p. 9). 

 

Figura 7: Exemplos de ladder 
Fonte: Saaka, Sidon e Blake (2004) 

Wansink (2000) afirma que uma entrevista laddering guarda semelhanças com 

uma sessão de terapia, à medida que o paciente revela insights não aparentes. O 
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psicólogo tenta obter a raiz do problema por meio de perguntas. Essa é basicamente a 

mesma função da técnica laddering, exceto pelo fato de o entrevistador não estar à 

procura da raiz de um problema. Ao invés disso, o entrevistador está em busca dos 

critérios de escolha para compra de determinado produto ou serviço. O autor apresenta 

uma breve comparação entre os insights obtidos pela técnica laddering versus uma 

pesquisa focus group, conforme Quadro 8. 
 

 

Insights de Focus Group Insights de Laddering 

• Cheira bem. 

• Mais barato que outros produtos. 

• O vidro tem um aspecto limpo. 

• Todos estão falando sobre isso, então eu 

acho que deveria saber do que se trata. 

• Acho que ele produz ótimos presentes. 

Parece caro por causa da marca, mas, na 

verdade, não é. 

• Faz-me sentir independente, elegante e 

única. 

• Recebo elogio de outras pessoas. 

• Sinto que posso enfrentar qualquer coisa. 

• Eu me sinto diferente dos outros. 

• Sinto que estou vivendo um estilo de vida de 

alta sociedade. 

• Gosto de impressionar os outros. 

• Eu me sinto inteligente e informada, como se 

fosse um expert em perfume. 
 

Quadro 8: Focus Group x Laddering 

Fonte: Wansink (2000, p. 7) 
 

A técnica laddering é composta por duas etapas: (1) entrevistas e coleta de dados 

e (2) análise e interpretação dos dados. 

3.2.1 Entrevistas e Coleta de Dados 

Segundo Reynolds e Gutman (1988), a entrevista deve iniciar com o 

esclarecimento, por parte do entrevistador, de que não há respostas certas ou erradas 

e que o objetivo da entrevista é compreender as formas pelas quais o entrevistado 

considera um produto ou serviço. Em seguida, pergunta-se que tipo de características 

seriam adotadas para descrever ou distinguir produtos ou marcas. Essa pergunta tem 

como objetivo fazer com que o respondente mencione os principais atributos do produto 

ou marca. 
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Reynolds e Gutman (1988) recomendam três formas para estimular essa etapa da 

entrevista: 

a. Escolhas entre três (triadic sorting): nessa técnica, são apresentadas três 

alternativas (de produtos ou marcas) e solicita-se que o entrevistado 

identifique diferenças e similaridades comuns a dois deles e que os 

diferenciem do terceiro. Exemplo: se a entrevista for a respeito de carros de 

luxo, o entrevistador pode apresentar três marcas de automóvel (Porsche – 

Audi – BMW) e o respondente poderia responder que duas marcas são 

controladas pela Volkswagen e uma é controlada pelo Grupo BMW. 

b. Diferenças de preferência de consumo (preference-consumption diferences): 

nessa técnica, o entrevistado é incentivado a identificar sua ordem de 

preferência (de produtos ou marcas) para então apresentar as características 

desejadas ou evitadas em cada produto ou marca. 

c. Diferenças por ocasião (differences by occasion): nessa técnica, são 

apresentados ao entrevistado contextos ou situações de compra ou uso de 

determinado produto ou marca para que então sejam descritas as 

características relativas a esse contexto. As distinções são assim 

examinadas no cenário onde elas realmente ocorrem. Exemplo: é sugerido a 

uma mãe com filho pequeno que ela se imagine saindo de casa com seu 

filho, em horário de almoço, e que seja necessário parar num restaurante 

para comer. Após essa contextualização, são apresentadas três opções de 

restaurante para que a mãe compare seus atributos. 

Wansink (2000) ressalta que, normalmente, se indagado sobre o motivo pelo qual 

o entrevistado adquiriu um produto ou uma marca, as respostas tendem a ser 

superficiais, demonstrando pouco envolvimento com a compra. Essas respostas 

provavelmente farão referência aos atributos, como, por exemplo, cor, sabor, preço, 

tamanho etc. 

Woodruff e Gardial (1996) afirmam que, a partir das respostas iniciais dos 

entrevistados, começa a ser construída a hierarquia de valor. O entrevistador discute os 
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motivos de preferência apresentados e consegue levar as respostas a um nível de 

abstração correspondente às consequências e valores pessoais. 

A entrevista laddering indaga os respondentes por meio de perguntas repetidas e 

interativas. Nesse sentido, perguntas do tipo “Por que isso é importante pra você?”, “O 

que isso significa para você?” e “Qual o significado de o produto possuir esse atributo?” 

sãos feitas de forma recorrente aos entrevistados com o objetivo de fazê-los expressar 

as consequências originadas dos atributos e os valores derivados das consequências 

(IKEDA, CAMPOMAR e CHAMIE, 2014). 

Reynolds e Gutman (1988) apontam dois problemas oriundos da entrevista 

laddering. O primeiro se refere à possibilidade de o entrevistado não saber responder 

uma pergunta, seja por nunca ter refletido a respeito ou por não conseguir justificar os 

motivos de sua importância. O segundo problema pode emergir do fato de as perguntas 

se tornarem demasiadamente pessoais, de modo a intimidarem o entrevistado. Um 

indício de que isso está acontecendo é quando o entrevistado não evolui o nível da 

resposta, mantendo-a em patamar igual ou mesmo inferior em que estava. Outro sinal 

pode ser o silêncio excessivo do respondente. Para contornar esses problemas, os 

autores propõem algumas técnicas: 

• Evocar um contexto situacional: a entrevista flui mais facilmente se o 

respondente puder imaginar uma ocasião real para uso do produto ou marca, 

de modo a conseguir fazer associações com mais naturalidade. 

• Postular a falta de um objeto: técnica adotada para desbloquear o 

entrevistado quando ele não consegue evoluir além de um certo nível da 

hierarquia, de modo a encorajá-lo a refletir sobre o que faria na falta do 

objeto. 

• Laddering negativo: técnica adotada se o respondente não é capaz de 

explicar por que age de determinada maneira. A técnica consiste em 

questionar por que o respondente não faria certas coisas ou não pensaria de 

determinada forma. 

• Contraste com a regressão da idade: fazer com que o respondente volte no 

tempo para comparar velhos hábitos com os atuais, auxiliando-o a verbalizar 

sentimentos e comportamentos. 
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• Abordagem na terceira pessoa: fazer o respondente imaginar como outra 

pessoa se sentiria em determinada situação, de modo a deixá-lo mais à 

vontade na elaboração das respostas. 

• Técnicas de redirecionamento (silêncio e checagem da comunicação): 

redirecionamento da resposta ao entrevistado por meio de silêncio, para que 

ele complete o raciocínio, ou por meio de checagem da comunicação, em 

que a resposta é repetida para que o respondente esclareça o que quis dizer 

com ela. 

Wansink (2000) elaborou um resumo do que deve e o que não deve ser feito 

numa entrevista laddering, conforme Quadro 9: 

 

Faça Não faça 

• Perguntas que possam revelar razões 

pessoais. 

• Perguntas que permitam que a pessoa pense 

e responda com uma frase, e não apenas 

com um “sim” ou “não”. 

• Várias vezes a pergunta “Por quê?”. 

• Perguntas sobre as razões das pessoas para 

suas respostas. 

• Permita que o questionamento flua, até se as 

questões não forem diretamente relativas ao 

produto ou marca. 

• Perguntas que dão liberdade ao entrevistado 

para responder à questão como ele acha 

mais adequado.  

• Perceba gestos e expressões faciais, e como 

as pessoas respondem à questão e ouça ao 

tom de voz delas. 

• Não tenha pressa. 

• Não faça perguntas que possam ser 

respondidas com uma única palavra. 

• Não force o entrevistado a responder a 

questão de certo modo. 

• Não espere desvendar um valor com apenas 

três questões. 

• Não assuma que uma pessoa quis dizer algo 

que ela não disse. 

• Não force a questão. Algumas consequências 

podem não levar a onde você quer chegar. 

Mude os tópicos e comece de novo. 

• Não desanime. 

 

Quadro 9: Faça e Não faça em Entrevistas Laddering 

Fonte: Wansink (2000, p.14) 
 

Em média, duas ou três ladders são obtidas em aproximadamente 75% dos 

entrevistados. Cerca de 25% dos respondentes não produzem mais de uma ladder. A 
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duração das entrevistas pode variar substancialmente, mas a média está entre 60 e 75 

minutos (REYNOLDS e GUTMAN, 1988). 

3.2.2. Análise e Interpretação dos Dados 

A etapa de análise e interpretação dos dados é composta por cinco etapas: (1) 

análise de conteúdo, (2) desenvolvimento da matriz de implicação, (3) construção do 

mapa hierárquico de valor, (4) determinação das orientações de percepção dominantes 

e (5) interpretação dos resultados. 

3.2.2.1 Análise de Conteúdo 

A análise de conteúdo começa com a escuta da gravação das entrevistas, de 

modo a identificar as passagens que reflitam aspectos importantes do que foi expresso. 

Cada passagem relevante é transcrita para que posteriormente o conjunto seja 

examinado. Esse processo consiste na análise de cada conjunto, mediante 

classificação dos elementos em atributos, consequências e valores pessoais: sequência 

A-C-V (AAKER, KUMAR e DAY, 2001; VELUDO-DE-OLIVEIRA e IKEDA, 2004). 

A próxima etapa é a codificação dos elementos mediante atribuição de números 

(precedidos ou não por letras) que reflitam os atributos, as consequências e os valores 

pessoais. Esses números são atribuídos em ordem crescente, de modo que o número 1 

represente o elemento de nível mais baixo da cadeia. Nesta etapa, o pesquisador deve 

ter habilidade para sintetizar, num mesmo atributo, diferentes respostas com mesmo 

significado (REYNOLDS e GUTMAN, 1988). 

O resultado final dessa etapa é sintetizado num quadro-resumo composto pelos 

principais elementos derivados das entrevistas, classificados e codificados conforme a 

hierarquia de valor. O Quadro 10 apresenta um exemplo de identificação e codificação 

de elementos de uma cadeia Meios-Fim a partir de entrevistas de consumidores de 

vinho carbonado. 
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Quadro 10: Resumo de Códigos de Conteúdo ˗ exemplo 
Fonte: Reynolds e Gutman (1988, p. 19) 

Após a codificação dos elementos, é possível construir as ladders individuais 

originadas nas entrevistas. É provável que o pesquisador tenha criado as primeiras 

ladders com diferentes terminologias, mas, a partir da elaboração dos códigos de 

conteúdo, é possível transcrever as ladders para a mesma linguagem, de modo a 

facilitar a construção das análises. Essa padronização é fundamental para o sucesso da 

próxima etapa de análise e interpretação de dados. Todas as ladders devem ser 

transcritas de maneira codificada (IKEDA, CAMPOMAR e CHAMIE, 2014). A Tabela 4 

apresenta um exemplo de codificação de ladders a partir das respostas dos 

entrevistados. 
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Ladder

1 1 10 12 16 20 0

2 1 10 16 0 0 0

3 1 10 12 16 16 23

4 3 6 20 0 0 0

5 4 17 20 0 0 0

6 2 10 12 16 18 22

7 1 12 16 20 0 0

8 3 8 20 0 0 0

9 1 12 16 18 23 0

10 1 10 16 0 0 0

11 3 8 20 0 0 0

12 2 10 12 16 18 22

13 1 12 16 20 0 0

14 1 12 16 18 23 0

15 1 10 12 16 20 0

16 3 16 20 0 0 0

17 1 10 12 16 20 0

18 2 10 12 16 18 22

19 1 10 12 16 18 22

20 1 10 16 0 0 0

21 2 10 12 16 18 22

22 3 20 0 0 0 0

23 1 10 12 16 20 0

24 1 10 16 0 0 0

25 3 6 16 20 0 0

26 3 6 16 18 23 0

27 3 8 18 20 0 0

28 3 8 23 0 0 0

29 3 16 23 0 0 0

30 3 8 18 22 0 0

31 3 8 17 18 23 0

32 3 17 18 23 0 0

33 4 13 17 18 23 0

34 4 13 17 18 22 0

35 5 13 17 23 0 0

36 5 17 23 0 0 0

37 4 17 23 0 0 0

38 5 13 22 0 0 0

39 6 14 18 22 0 0

40 6 14 21 0 0 0

41 6 14 18 0 0 0

42 6 14 21 0 0 0

43 6 14 21 0 0 0

44 9 11 14 19 22 0

45 9 11 14 19 21 0

46 9 11 14 21 0 0

47 9 1 14 19 22 0

48 7 15 21 0 0 0

49 7 15 21 0 0 0

50 7 15 0 0 0 0

51 3 8 16 18 22 0

52 3 8 16 22 0 0

53 2 8 17 22 0 0

54 3 8 16 18 22 0

55 3 8 18 22 0 0

56 2 8 17 22 0 0

57 2 8 17 19 22 0

58 1 8 15 0 0 0

59 6 10 16 0 0 0

60 6 12 0 0 0 0

61 6 19 21 0 0 0

62 7 11 14 19 22 0

63 4 8 13 17 23 0

64 4 8 13 17 22 0

65 5 8 13 17 23 0

66 5 10 13 17 22 0

67 9 19 21 0 0 0

Elementos codificados

 

Tabela 4: Exemplo de ladders codificadas provenientes das entrevistas 
Fonte: Reynolds e Gutman (1988, p. 20) 

3.2.2.2 Desenvolvimento da Matriz de Implicação 

A elaboração da matriz de implicação é a segunda etapa da análise e 

interpretação de dados da técnica laddering. A matriz de implicação é construída a 
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partir de todas as ladders codificadas na etapa anterior: os códigos dos elementos são 

alocados na primeira linha e primeira coluna, de modo a formarem uma matriz. Em 

seguida são analisadas as relações entre os elementos, contando-se quantas vezes um 

elemento leva a outro. Os elementos podem se relacionar de maneira direta (adjacente) 

ou indireta (se houver outros elementos entre eles) (REYNOLDS e GUTMAN, 1988). 

A primeira ladder da Tabela 4 será utilizada como exemplo para contagem das 

relações diretas e indiretas entre os elementos: 

1ª ladder: 1 – 10 – 12 – 16 – 20 

As relações diretas são: 1-10, 10-12, 12-16 e 16-20 

As relações indiretas são: 1-12, 1-16, 1-20, 10-16, 10-20 e 12-20 

Reynolds e Gutman (1988) ressaltam que a quantidade de relações entre os 

elementos é ilustrada na matriz de implicação de maneira fracional: as relações diretas 

aparecem à esquerda do ponto e, as indiretas, à direita do ponto final. 

A Tabela 5 apresenta a matriz de implicação referente ao exemplo de vinho 

carbonado: 
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Tabela 5: Matriz de Implicação* 
Fonte: Reynolds e Gutman (1988, p. 21) 

* Como não houve relação entre os atributos (códigos 01 a 07) e entre os valores pessoais (códigos 20 a 
23), não foi necessário incluir os códigos 01 a 07 nas colunas, nem os códigos 20 a 23 nas linhas. 

 

A análise da primeira linha da matriz de implicação mostra que apenas um 

respondente associou diretamente os elementos 01 (carbonação) e 08 (qualidade), e 

nenhum respondente associou indiretamente esses elementos, daí a formação da 

célula (1.00). O elemento 01 (carbonação) foi associado dez vezes diretamente ao 

elemento 10 (refrescante) e nenhuma vez indiretamente, formando a célula (10.0). O 

elemento 01 (carbonação) foi associado quatro vezes diretamente ao elemento 12 

(mata a sede) e seis vezes indiretamente, formando a célula (4.06). Todas as 

contagens apresentadas na matriz de implicação tiveram como base as relações 

ilustradas na Tabela 4. 

É possível que um entrevistado mencione uma mesma relação mais de uma vez. 

A dúvida que surge é: contar essa relação apenas uma vez ou contar todas as vezes 

mencionadas? Para exemplificar essa hipótese, considere que um mesmo entrevistado 

tenha mencionado as ladders 8 – 12 – 22 e 8 – 12 – 24. A dúvida reside na contagem 
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da relação 8-12: contar uma ou duas vezes? Leão e Mello (2002) e Gengler (1995) 

orientam que a contagem deva ser feita uma única vez para não distorcer os 

resultados. 

3.2.2.3 Construção do Mapa Hierárquico de Valores (HVM) 

A terceira etapa da análise e interpretação de dados da técnica laddering é a 

elaboração do Mapa Hierárquico de Valores (Hierarchical Value Map – HVM), que 

consiste na apresentação gráfica das cadeias com ligações mais fortes (IKEDA, 

CAMPOMAR e CHAMIE, 2014). De acordo com Reynolds e Gutman (1988, p. 23), o 

objetivo da HVM é “mapear as relações hierárquicas e interconectar todas as cadeias 

significativas em um mapa no qual todas as relações são expostas [...] resultando num 

mapa que inclui todas as relações relevantes, de maneira fácil de ler e interpretar”. 

Segundo Vilas Boas (2005), o passo inicial para a construção do Mapa 

Hierárquico de Valores é identificar as relações adjacentes na matriz de implicações, 

isto é, os números que aparecem à esquerda do ponto. No entanto, nem todas as 

relações entre atributos, consequências e valores pessoais serão consideradas, sendo 

necessário estabelecer um ponto de corte. A definição do ponto de corte pode ter como 

base o número de todas as relações (diretas e indiretas) ou apenas as diretas 

(adjacentes), entre dois elementos.  

Assim sendo, algumas células da Matriz de Implicação não serão usadas na 

elaboração do Mapa Hierárquico de Valores por estarem abaixo do ponto de corte, ou 

seja, apresentam relações fracas. Para orientar a adoção, ou não, das relações 

indiretas na determinação do ponto de corte, Reynolds e Gutman (1988) recomendam 

que esse ponto de corte garanta a abrangência de pelo menos 66% de todas as 

relações identificadas na Matriz de Implicação. 

A partir dessa etapa, Reynolds e Gutman (1988) e Valette-Florence e Rapacchi 

(1991) recomendam que o termo ladder seja atribuído às sequências formadas a partir 

dos entrevistados, enquanto a denominação cadeia seja utilizada a partir das 

sequências que surgirem da Matriz de Implicação. 
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Reynolds e Gutman (1988) afirmam que, após a determinação do ponto de corte, 

é possível iniciar a construção do Mapa Hierárquico de Valores de acordo com os 

seguintes passos: 

1º passo: a partir da primeira linha da Matriz de Implicação, procura-se a primeira 

coluna com um número de relações diretas ou indiretas igual ou superior ao ponto de 

corte predeterminado. A célula que combina o encontro da primeira linha com a coluna 

forma o começo de uma sequência A-C-V (atributo-consequência-valor). No exemplo 

em questão, o ponto de corte foi 4 e, dessa forma, a coluna 10 é a primeira a 

estabelecer relação com a linha 1 (linha 1, coluna 10 → carbonação - refrescante). 

2º passo: a partir da célula encontrada no primeiro passo, é necessário 

movimentar-se verticalmente para baixo até a linha que contém o número da coluna 

constante nessa célula. No exemplo dos vinhos carbonados, em que a primeira célula 

encontrada foi a (linha 1, coluna 10), o movimento vertical a partir dessa célula vai até a 

linha 10. Novamente, procura-se a primeira coluna com um número de relações diretas 

ou indiretas igual ou superior ao ponto de corte predeterminado, o que seria a coluna 12 

(linha 10, coluna 12 → refrescante - mata a sede). 

3º passo: repetição do processo até que a última linha seja alcançada. No 

exemplo dos vinhos carbonados, as próximas células encontradas são as seguintes: 

(linha 12, coluna 16 → mata a sede - recompensa), (linha 16, coluna 18 → recompensa 

- impressiona os outros), (linha 18, coluna 22 → impressiona os outros - pertencimento). 

A primeira cadeia formada foi a seguinte: 1 – 10 – 12 – 16 – 18 – 22. 

A Tabela 6 a seguir ilustra a construção das cadeias no exemplo dos vinhos 

carbonados. 
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Tabela 6: Exemplo de construção das cadeias no exemplo de vinhos carbonados 

Fonte: Reynolds e Gutman (1988, p. 21) 

4º passo: após atingir o final da primeira cadeia, é preciso voltar ao início da 

primeira linha para se detectar a existência de outras relações significativas. 

No exemplo dos vinhos carbonados, as seguintes Cadeias Meios-Fim também 

foram identificadas a partir da primeira linha: 

1 – 10 – 12 – 16 – 18 – 23 

1 – 10 – 12 – 16 – 20 

1 – 17 – 18 – 22 

1 – 17 – 18 – 23 

1 – 19 – 22 

Cabe mencionar que algumas cadeias, por já estarem incluídas em outras, não 

devem ser consideradas individualmente. No exemplo dos vinhos carbonados, as 

seguintes cadeias não foram consideradas por esse motivo: 

1 – 10 – 16 – 18 – 22 

1 – 10 – 16 – 18 – 23 

1 – 10 – 18 – 22 

1 – 12 – 16 – 18 – 22 
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1 – 12 – 16 – 18 – 23 

1 – 22 

1 – 23 

5º passo: após a construção de todas as cadeias a partir da primeira linha da 

Matriz de Implicação, deve-se repetir o processo para a segunda linha e assim por 

diante, até a última linha referente a atributos. No exemplo dos vinhos carbonados, 

esse processo ocorreu até a linha 7, por se tratar do último atributo mapeado. 

6º passo: após a identificação de todas as cadeias, é possível elaborar a 

representação gráfica do Mapa Hierárquico de Valores, que deve ser lido de baixo para 

cima, com início nos atributos (e eventualmente algumas consequências) e finalização 

nos valores. Conforme dito, apenas as cadeias mais significativas são representadas no 

HVM, conforme determinação do ponto de corte.  

A Figura 8, a seguir, apresenta o Mapa Hierárquico de Valores do exemplo dos 

vinhos carbonados. Os números dentro dos retângulos são os códigos de cada 

conteúdo, conforme identificação no Quadro 10: 
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Figura 8: Mapa Hierárquico de Valores 
Fonte: Reynolds e Gutman (1988, p.19) 

3.2.2.4 Determinação das orientações de percepção dominantes 

Segundo Ikeda, Campomar e Chamie (2014), a última etapa da laddering se refere 

à análise das Cadeias Meios-Fim formadas na etapa anterior. O objetivo é verificar as 

cadeias dominantes, isto é, quais são as cadeias mais importantes do mapa, 

considerando as relações a partir da base até o topo. Leão e Mello (2003) afirmam que 

a identificação das cadeias dominantes tem como base a construção de uma matriz 

para análise das relações entre os elementos de cada cadeia, gerando um número total 

de relações diretas e indiretas de cada cadeia. Para se identificar as cadeias 

dominantes, foi determinado um ponto de corte para cada matriz, encontrado com base 

na média do número de relações (diretas e indiretas) de todas as cadeias, ou seja, 
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foram consideradas cadeias dominantes aquelas com médias iguais ou superiores à 

média de todas as cadeias. No entanto, essa média foi calculada a partir das cadeias 

com mesma quantidade de relações entre si, pois elas variavam entre três e nove 

elementos. 

No Quadro 11, com duas das matrizes calculadas para o exemplo dos vinhos 

carbonados, os exemplos escolhidos foram: 

• Exemplo a: Cadeia da (1) Carbonação à (23) autoestima 

• Exemplo b: Cadeia de (6) Menos álcool a (22) pertencimento 

Essas matrizes foram construídas a partir de duas etapas: (1) identificação das 

cadeias do Mapa Hierárquico de Valores (Figura 8), com a escolha de caminhos entre a 

base até o topo e (2) inclusão do número de relações diretas e indiretas, conforme 

conteúdo da Matriz de Implicação. Nas extremidades de cada matriz consta o caminho 

escolhido e no interior aparece exatamente o número de relações entre cada elemento 

do caminho em questão. Os exemplos escolhidos apresentam quantidades diferentes 

de relações; enquanto o exemplo a possui 6 elementos, o exemplo b possui apenas 4. 
 

Ex. a: cadeia da (1) carbonação à (23) 
autoestima 

 

 

Ex. b: cadeia de (6) menos álcool a (22) 
pertencimento 

 

 

Quadro 11: Cálculo para determinação das cadeias de percepção determinantes 

Fonte: Reynolds e Gutman (1988, p. 24) 

Ao final de cada matriz, obtém-se o total de relações diretas e indiretas do 

caminho escolhido. As cadeias com ligações mais fortes têm valores mais altos com 

resultado da soma das ligações entre os elementos. No exemplo citado, a matriz a 

apresentou um total de 110 relações (64 diretas e 46 indiretas) e a matriz b apresentou 

um total de 22 relações (16 diretas e 6 indiretas). 
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3.2.2.5 Interpretação dos Resultados 

A compreensão do valor da experiência dos entrevistados é obtida por meio da 

interpretação do Mapa Hierárquico de Valores e do mapeamento das cadeias de 

percepções dominantes (IKEDA, CAMPOMAR e CHAMIE, 2014). 

Não foram encontradas em literatura recomendações acerca de como proceder a 

etapa de interpretação de resultados. Dessa forma, entende-se que cabe a cada 

pesquisador adotar o formato que melhor atenda aos objetivos do trabalho. 

3.2.2.6 Quadro-resumo da Técnica Laddering 

O Quadro 12 sintetiza as etapas que compõem a técnica laddering: 

 

Quadro 12: Etapas da pesquisa com clientes de alta renda 

Fonte: elaborado pela autora (2019) 
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3.3 Procedimentos de Coleta na Pesquisa 

Embora não exista um número determinado de entrevistas na aplicação da técnica 

laddering, Vriens e Hofstede (2000a) sugerem um número aproximado de 30 

entrevistas, podendo variar para mais ou menos. Para esta pesquisa, foi planejada a 

realização de 30 entrevistas. No entanto, a coleta de dados contou com 24 

entrevistados, sendo este número determinado após obtenção da saturação das 

respostas, com a identificação de cadeias de valor repetidas. 

Os entrevistados foram selecionados por meio de amostragem por conveniência, a 

qual, segundo Malhotra (2012), se trata de uma técnica de amostragem não 

probabilística, ou seja, não faz uso de seleção aleatória. Dessa forma, a escolha dos 

entrevistados ficou a cargo da pesquisadora. O autor ainda ressalta que as amostras 

por conveniência podem ser usadas em pesquisas exploratórias a fim de gerar ideias 

ou hipóteses. 

Para a seleção dos entrevistados, a pesquisadora entrou em contato, via correio 

eletrônico, com possíveis detentores de cartão de crédito Mastercard Black, Visa Infinite 

ou American Expressa The Platinum. Para garantir imparcialidade na discussão, 

profissionais que trabalhem no setor de meios de pagamento não foram acionados. 

Além do questionamento sobre a posse de um desses cartões, a pesquisadora ainda 

perguntava se o cartão possuía outra marca além da marca do banco emissor e as 

marcas citadas acima. Essa pergunta tinha como objetivo excluir os detentores de 

cartões com marca compartilhada (cartões co-brand). 

Após a confirmação da elegibilidade dos respondentes, a pesquisadora agendou 

entrevistas individuais com os interessados em participarem da pesquisa. Das 24 

entrevistas, 22 ocorreram presencialmente e 2, via telefone. As entrevistas presenciais 

foram realizadas em cafeteria, lanchonete e em sala de reunião localizada no trabalho 

dos respondentes. Embora a pesquisadora tenha buscado o local mais silencioso nos 

ambientes citados, nem sempre foi possível obter a tranquilidade desejada para a 

realização das entrevistas. Todas as entrevistas ocorreram na cidade de São Paulo 

entre os meses de novembro e dezembro de 2018. 

A pesquisadora fez uso das três formas sugeridas por Reynolds e Gutman (1988) 

para estimular as respostas dos entrevistados: (a) escolha entre três, (b) diferenças de 
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preferência de consumo e (c) diferenças por ocasião. O contexto adotado em cada 

forma está descrito no apêndice C deste trabalho.  

A duração média das entrevistas foi de 34 minutos. A entrevista mais longa durou 

49 minutos e a mais curta, 22 minutos. As entrevistas foram gravadas em áudio para 

posterior transcrição. 

3.4 Variantes da Técnica Laddering 

Kaciak e Cullen (2009) elencaram dois tipos de abordagem para a técnica de 

entrevista laddering: soft laddering e hard laddering. A soft laddering, tradicional, é 

gravada e aplicada por um entrevistador que pouco intervém no fluxo do discurso do 

entrevistado. Assim sendo, a entrevista transcorre de maneira mais livre, com os temas 

fluindo constantemente. Na hard laddering, a entrevista é estruturada por meio de um 

questionário que força o respondente a produzir encadeamentos numa sequência 

predeterminada a partir de um software. 

Neste trabalho, foi adotada a abordagem tradicional (soft laddering), de modo a 

garantir mais liberdade de expressão por parte dos entrevistados e, consequentemente, 

obter um volume maior de insumos para análise. 

3.5 Limitações da Técnica Laddering 

Alguns pesquisadores identificaram limitações na técnica laddering: 

• Vriens e Hofstede (2000a) destacaram a dificuldade de implementação da 

técnica laddering em larga escala, uma vez que as entrevistas são 

demoradas e pressupõem entrevistadores com habilidade nessa técnica. 

Dessa forma, a execução das entrevistas, numa amostra representativa, 

provavelmente levaria muito tempo para ser concluída e resultaria em alto 

custo. 

• Woodruff e Gardial (1996) apontaram as perguntas repetitivas como 

potencial motivo para que os respondentes considerassem a entrevista 
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cansativa e passassem a dar qualquer resposta, impactando o resultado da 

pesquisa. 

• Ikeda e Veludo-de-Oliveira (2008) afirmaram que a ênfase apenas em 

aspectos positivos de atributos, consequências e valores, desconsiderando 

os aspectos negativos, pode apresentar uma visão parcial dos valores 

pessoais e comprometer o resultado da investigação. 

• Segundo Veludo-de-Oliveira e Ikeda (2008 apud GRUNERT; GRUNERT, 

1995), o processo subjetivo de análise de conteúdo, que abrange a 

codificação das entrevistas em atributos, consequências e valores, poderia 

enviesar o resultado da pesquisa. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Conforme descrição no capítulo Método de Pesquisa, a técnica laddering é 

composta por duas etapas: (1) entrevistas e coleta de dados e (2) análise e 

interpretação dos dados. Neste capítulo, serão apresentados os resultados e análises 

da pesquisa de acordo com a técnica laddering. 

4.1 Entrevistas e Coleta de Dados 

A pesquisa contemplou a entrevista de 24 pessoas, todas detentoras de cartão de 

crédito Mastercard Black, Visa Infinite ou American Express The Platinum.  

4.1.2 Caracterização dos Entrevistados 

Com o objetivo de caracterizar o perfil dos respondentes desta pesquisa, todas as 

entrevistas foram iniciadas com o questionário sociodemográfico. As variáveis 

constantes no questionário se referem a faixa etária, gênero, estado civil, grau de 

instrução e renda familiar. A título informativo, a Tabela 7 apresenta o perfil dos 

entrevistados: 
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Tabela 7: Perfil sociodemográfico dos entrevistados 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 
 

4.2 Análise e Interpretação dos Dados 

A pesquisadora não fez uso de software específico para a técnica laddering na 

etapa de análise e interpretação dos dados. A única ferramenta utilizada foi o programa 

Excel, da Microsoft. Essa opção resultou num volume relevante de dados manipulados 

manualmente, demandando uma carga de trabalho superior às expectativas. No 

entanto, essa mesma opção garantiu consistência e robustez às conclusões em razão 

do total domínio das etapas da técnica laddering. 
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4.2.1 Análise de Conteúdo 

Nesta seção serão apresentados, detalhadamente, os atributos, consequências e 

valores identificados nas entrevistas. 

A definição dos códigos foi realizada com base nos discursos dos entrevistados, 

ou seja, foram identificadas palavras e expressões que traduzissem seus significados. 

Conforme a Teoria da Cadeia Meios-Fim, os códigos serão apresentados na seguinte 

ordem: atributos, consequências e valores. A pesquisadora optou por adotar letras e 

números para atribuição dos códigos: para os atributos, os códigos são precedidos pela 

letra “A”; para consequências, pela letra “B”; e, para valores, pela letra “C”. 

Atributos 

A1 – Taxa de conversão de pontos – “Número de pontos do programa de 

fidelidade.” “Valor dos pontos trocados”. “Índice de conversão de pontos.” 

A2 – Expiração dos pontos – “Validade dos pontos”. “Quanto tempo tenho para 

trocar os pontos.” “Prazo para troca de pontos.” 

A3 – Sala vip – “Lounge”. “Sala para aguardar o embarque.” “Sala de espera.” 

A4 – Isenção/desconto de anuidade – “Não pagamento da anuidade do cartão.” 

“Desconto em algumas parcelas da anuidade do cartão.” 

A5 – Limite de crédito diferenciado – “Limite alto no cartão.” “Cartão sem limite.” 

“Limite que comporte todos os meus gastos.” “Limite flexível.” “Limite que contemple 

algum gasto de valor maior, fora do comportamento usual.” 

A6 – Embarque preferencial – “Entrada prioritária no avião.” 

A7 – Seguro-viagem – “Seguro para viagens internacionais.” “Assistência 

médica.” “Seguro de vida.” “Seguro-saúde”. “Seguro médico.” 

A8 – Seguro de aluguel de automóvel – “Seguro de aluguel de carro”. “Seguro 

de carro.” “Seguro de carro nas viagens”. 
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A9 – Descontos/promoções – “Desconto em cinema.” “Desconto em 

estacionamento. “Promoção feita pelo banco.” 

A10 – Banco com relacionamento – “Banco em que tenho conta corrente.” 

“Banco em que recebo meu salário.” “Banco em que tenho meus investimentos.” “Meu 

banco preferencial.” 

Consequências 

B1 – Viajar com mais frequência – “Viajar mais vezes.” “Trocar pontos por 

passagens aéreas para viajar.” 

B2 – Viajar com filhos/familiares – “Viajar com meu marido.” “Viajar com minha 

esposa.” “Viajar com as crianças.” “Resgatar passagens para minha família.” “Reunir 

minha família em viagens.” 

B3 – Viajar com amigos – “Viajar com a minha turma.” 

B4 – Proporcionar momentos felizes – “Ver meus filhos felizes.” “Realizar os 

sonhos de viagem da minha mãe.” 

B5 – Aproveitar a vida – “Curtir a vida.” “Quero me divertir viajando.” “Aproveitar 

ao máximo as férias e os finais de semana.” “Conhecer lugares novos.” 

B6 – Relaxar antes do embarque (aeroporto) – “Esperar o voo tranquilamente.” 

“Descansar antes do embarque.” “Posso chegar mais cedo ao aeroporto e esperar o 

voo sem estresse.” 

B7 – Usufruir a infraestrutura (da sala vip) antes do embarque (aeroporto) – 

“Comer e beber bem.” “Ter um bom banheiro.” “Tomar banho, se necessário.” “Usar 

wifi.” “Aproveitar as instalações da sala vip.” “Carregar a bateria do notebook e do 

celular.” 

B8 – Garantir conforto entre voos – “Ter onde ficar entre um voo e outro.” “Ter 

conforto entre as conexões de voo.” 
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B9 – Valor ao dinheiro – “É um benefício real.” “É uma economia tangível.” “Sinto 

que o banco dá valor ao meu dinheiro.”  

B10 – Economizar no valor em compras – “As compras ficam mais baratas.” 

“Gastar menos.” “Já que vou ter que gastar mesmo, que seja menos.” “É um valor a 

menos para eu gastar.” 

B11 – Aproveitar melhor o tempo – “Eu uso o tempo de espera do voo para algo 

útil.” “Consigo aproveitar o tempo para responder e-mails, ficar na internet, trabalhar.” 

B12 – Ter tranquilidade para que as compras sejam aprovadas – “Ter certeza 

de que a compra vai ser aprovada.” “Não ter compra negada.” “Poder comprar qualquer 

coisa e ficar sossegado porque a compra vai passar.” 

B13 – Acomodar bagagem de mão – “Ter certeza de que a bagagem de mão vai 

ficar perto do meu assento no avião.” 

B14 – Propiciar comodidade – “Não ter que ligar para a Central de Atendimento 

para pedir para aprovar uma compra de valor alto.” “Não ter o trabalho de contratar 

seguro.” “Não ter que procurar lugar para sentar em aeroporto lotado.” 

B15 – Garantir segurança/tranquilidade durante as viagens – “Saber que não 

vou gastar dinheiro com médico no exterior em caso de doença.” “Não ter que entrar na 

internet para procurar hospital no meio da madrugada.” “Não me preocupar com alguma 

batida de carro na viagem.” 

B16 – Trocar pontos por vários produtos – “Posso trocar os pontos não só por 

passagens aéreas, mas também por eletrônicos.” 

B17 – Sentir segurança no uso (fraude) – “Sei que se meu cartão for clonado, o 

banco vai estornar as compras indevidas.” “Eu recebo SMS depois de todas as 

compras.” “O banco já conhece meu comportamento de gasto.” 

Valores 
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Para a seleção dos valores, foi adotada como base a Teoria de Valores Refinada, 

publicada por Schwartz et al. em 2012. 

C1 – Poder – recurso – “Eu tenho limite para comprar o que eu quiser.” “Eu 

posso até comprar um carro com o meu cartão.” “O banco sabe o quanto eu tenho em 

investimento; ele não vai se negar a estornar uma transação em caso de fraude.” 

C2 – Realização – “Eu sou um bom cliente, então o banco me reconhece.” “Eu 

tenho um cartão premium; tenho acesso a descontos especiais.” 

C3 – Hedonismo – “Eu mereço aproveitar a vida”. “Eu trabalho tanto, então me 

dou ao direito de viajar.” “A vida é curta, tem que aproveitar mesmo.” “Eu amo viajar; é o 

presente que eu mais me dou.” 

C4 – Estimulação – “Adoro conhecer lugares novos!” “Tenho meta de viagem.” 

“Tem coisa melhor que viajar?” “Eu sempre tento viajar para lugares diferentes.” 

C5 – Benevolência – cuidado – “A minha felicidade é ver a felicidade dos meus 

filhos.” “Nada é mais importante que os meus filhos.” “O bem-estar da minha família é o 

que mais importa para mim.” “Minha esposa e meus filhos em primeiro lugar.” 

C6 – Segurança – pessoal – “Não ter que me preocupar com alguma doença na 

viagem.” “Dirigir tranquilamente porque o carro tem seguro.” 

C7 – Face – “Não passar vergonha ao ter uma transação negada.” “Não ter medo 

de a transação não ser aprovada.” 

O Quadro 13 sintetiza a codificação dos elementos resultantes das entrevistas: 
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Quadro 13: Resumo de Códigos de Conteúdo 
Fonte: Dados da pesquisa de campo 

Após a codificação dos elementos, deve-se construir as ladders individuais 

originadas nas entrevistas. Diferentemente do modelo de ladders apresentado no 

capítulo de Método de Pesquisa (Quadro 10), a pesquisadora incluiu o número do 

entrevistado no quadro que contempla as ladders codificadas. Essa inclusão tem como 

objetivo facilitar a identificação de relações (sequências) idênticas por parte de um 

mesmo entrevistado, uma vez que essa existência demandaria a contagem da relação 

uma única vez na elaboração da matriz de implicação. 

A Tabela 8 apresenta as ladders individuais de todos os entrevistados e indica a 

inexistência de relações idênticas para um mesmo respondente. 
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Tabela 8: Ladders codificadas provenientes das entrevistas 
Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 



77 

 

4.2.2. Matriz de Implicação 

A Matriz de Implicação é uma tabela elaborada a partir das ladders individuais 

codificadas e reflete a representação numérica das relações entre atributos, 

consequências e valores. 

Conforme detalhado no capítulo 3, os códigos de conteúdo são alocados na 

primeira linha e na primeira coluna da tabela, de modo a formar uma matriz, 

obedecendo a sequência atributo-consequência-valor. Os códigos referentes aos 

atributos (A1 a A10) não aparecem na primeira linha da tabela porque não há relação 

entre os atributos em si. Da mesma forma, os códigos referentes aos valores (C1 a C7) 

não aparecem na primeira coluna porque também não se relacionam entre si. 

No interior da matriz, as numerações contidas nas células correspondem ao 

número de vezes que cada código conduz a outro, seja direta ou indiretamente. O 

número de relações diretas se apresenta à esquerda do ponto e, as indiretas, à direita 

do ponto final. As células em branco representam a inexistência de relações entre os 

códigos de conteúdo. 

A construção da Matriz de Implicação ocorreu por meio da contagem das relações 

de cada ladder individual, a começar pela primeira linha da tabela x, com a sequência 

de códigos A1 – B1 – B3 – B5 – C3. Essa sequência apresenta as seguintes relações: 

• Relações diretas: A1-B1, B1-B3, B3-B5 e B5-C3 

• Relações indiretas: A1-B3, A1-B5, A1-C3, B1-B5, B1-C3 e B3-C3 

Cada relação direta descrita acima foi contada como uma sequência e incluída no 

interior da matriz, sendo apresentada à esquerda do ponto. Cada relação indireta 

também foi contada, mas a apresentação se deu à direita do ponto final. A Matriz de 

Implicação está completa após a contagem de todas as relações, diretas e indiretas, 

apresentadas na tabela de ladders codificadas. 

A Tabela 9 apresenta a Matriz de Implicação referente aos dados da pesquisa de 

campo. 
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Tabela 9: Matriz de Implicação 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 
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A interpretação da Matriz de Implicação deve começar pela linha, para que se 

entenda a relação com cada elemento exposto nas colunas. Dessa forma, ao analisar a 

primeira linha da Matriz de Implicação, é possível concluir que o elemento A1 tem 20 

ligações diretas com o elemento B1, 12 ligações indiretas com o elemento B2, 7 

ligações indiretas com o elemento B3, e assim por diante. A leitura da Matriz de 

Implicação permite visualizar, de maneira consolidada, o número de todas as relações 

presentes nas ladders individuais. 

A elaboração da Matriz de Implicação exigiu atenção e paciência da pesquisadora 

por se tratar da contagem manual de vários elementos. 

4.2.3. Mapa Hierárquico de Valores de Cartão de Crédito do Público de Alta 

Renda 

O Mapa Hierárquico de Valores apresenta, de maneira gráfica, os atributos, 

consequências e valores identificados com mais frequência, de modo a indicar uma 

preferência de consumo ou comportamento de compra (VRIENS e HOFSTEDE, 2000a; 

PIMENTA, 2008). O HVM é representado graficamente em forma de árvore, de modo a 

permitir a visualização do agregado de respostas consolidadas Matriz de Implicação 

(IKEDA; VELUDO-DE-OLIVEIRA, 2008). 

É a partir desta fase que o termo “cadeia” vai passar a ser utilizado na 

denominação das sequências de elementos originados na Matriz de Implicação. 

Conforme descrição no capítulo Método de Pesquisa, é necessário determinar o 

ponto de corte para que o Mapa Hierárquico de Valores seja construído. O ponto de 

corte determina a quantidade mínima de incidências de relações para que um elemento 

seja exibido no HVM. Dessa forma, nem todas as células da Matriz de Implicação serão 

utilizadas na elaboração do Mapa por estarem abaixo do ponto de corte, o que se 

entende como sendo uma relação fraca. 

Ao utilizar o ponto de corte 5, então 68% de todas as relações (diretas e indiretas) 

foram representadas no Mapa Hierárquico de Valor, graficamente retratado na Figura 9. 

O ponto de corte 5 compreendeu 313 ligações, sendo 141 diretas e 172 indiretas, e 

atendeu a recomendação de Reynolds e Gutman (1988) de abranger mais de 66% de 

todas as relações identificadas na Matriz de Implicação. 
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A construção do Mapa Hierárquico de Valores se deu da seguinte forma: 

1º passo: a partir da primeira linha da Matriz de Implicação (A1), procura-se a 

primeira coluna com um número de relações diretas ou indiretas igual ou superior ao 

ponto de corte 5. A célula A1B1 combinou esse encontro, formando o início de uma 

sequência: taxa de conversão de pontos → viajar com mais frequência. 

2º passo: a partir da célula A1B1 (encontrada no passo anterior), é necessário 

movimentar-se verticalmente para baixo, até a linha B1. Novamente, procura-se a 

primeira coluna com um número de relações diretas ou indiretas igual ou superior ao 

ponto de corte 5, o que seria a coluna B2 → viajar com filhos/familiares. 

3º passo: repetição do processo até que a última linha seja alcançada. As 

próximas células encontradas são: B4 (proporcionar momentos felizes) e C5 

(benevolência – cuidado). Dessa forma, a primeira cadeia formada foi a seguinte: A1 – 

B1 – B2 – B4 – C5 (taxa de conversão de pontos → viajar com mais frequência → viajar 

com filhos/familiares → proporcionar momentos felizes → benevolência – cuidado). 

A Tabela 10 ilustra a construção da primeira Cadeia Meios-Fim descrita acima: 

 
 
 

Tabela 10: Passos para construção da Cadeia Meios-Fim 

Fonte: a autora 

4º passo: após a construção da primeira cadeia, é preciso voltar ao início da 

primeira linha para mapear as outras relações significativas. A seguir estão as 8 cadeias 

identificadas a partir da primeira linha (A1): 
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A1 – B1 – B2 – C5 

A1 – B2 – B4 – C5 

A1 – B2 – C5 

A1 – B3 – B5 – C4 

A1 – B3 – C4 

A1 – B4 – C5 

A1 – B5 – C4 

A1 – C4 

Conforme já mencionado, todas essas cadeias foram formadas a partir do ponto 

de corte 5. No entanto, sete dessas oito cadeias já estavam incluídas na cadeia 

construída no 3º passo, ou seja, eram parte de uma cadeia maior, sendo, portanto, 

desconsideradas. A única cadeia válida foi a A1 – B3 – B5 – C4 (taxa de conversão de 

pontos → viajar com amigos → aproveitar a vida → estimulação), por se tratar de uma 

cadeia ainda não contida nas demais. 

5º passo: os passos apresentados anteriormente foram repetidos a partir da 

segunda linha da Matriz de Implicação (A2) até a linha A10 (último atributo). 

6º passo: a partir da identificação de todas as cadeias, foi possível elaborar o 

Mapa Hierárquico de Valores da escolha de cartão de crédito pelo público de alta 

renda. A leitura do HVM deve ocorrer de baixo para cima, com início nos atributos e 

finalização nos valores. Cada retângulo do Mapa Hierárquico de Valores contém o 

código de conteúdo e seu respectivo significado. Para facilitar a leitura do HVM, foram 

adotadas cores diferentes para indicar atributos, consequências e valores. Os atributos 

estão sinalizados em vermelho, as consequências estão identificadas em azul e os 

valores estão indicados em verde, conforme observado na Figura 9, a seguir: 
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Figura 9: Mapa Hierárquico de Valores da Escolha de Cartão de Crédito pelo Público de Alta Renda 
Fonte: Elaborado pela autora 

Notas: Os elementos A2, A4, A6, A8, B6, B8, B9, B11, B13, B15 e B16 não estão na cadeia porque não apresentam ligações representativas 
para a formação delas. 
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O Mapa Hierárquico de Valores da Escolha de Cartão de Crédito pelo Público de 

Alta Renda contemplou um total de 37 cadeias, sendo 5 apenas com ligação entre 

atributo e valor, ou seja, sem a existência de uma consequência. Como os elementos 

dessas 5 cadeias já estavam representados em algumas das 32 cadeias, as 5 cadeias 

foram descartadas para a realização de análises. Além disso, outras 15 cadeias 

também apresentaram elementos com ligações já contidas em outras cadeias, sendo, 

portanto, desconsideradas. Dessa forma, 17 cadeias foram objeto de análise para 

determinação das percepções dominantes. 

4.2.4. Orientações de Percepções Dominantes da Pesquisa 

A determinação das cadeias dominantes foi iniciada com a elaboração de matrizes 

para analisar as relações entre os elementos das cadeias selecionadas na etapa 

anterior. Das 17 cadeias, 2 foram compostas por 5 elementos, 6 foram compostas por 4 

elementos e 9 foram compostas por 3 elementos. As cadeias dominantes foram 

determinadas a partir de um ponto de corte para cada conjunto de cadeias com o 

mesmo número de elementos, isto é, foram consideradas dominantes aquelas com 

médias iguais ou superiores à média de todas as cadeias. 

Tomando-se como exemplo as 6 cadeias formadas por 4 elementos, foi construída 

uma matriz para cada cadeia, incluindo o número de relações diretas e indiretas, 

conforme conteúdo da Matriz de Implicação. Na última linha da coluna “total”, é possível 

observar a soma de todas as relações diretas e indiretas de cada cadeia. Conforme já 

explicado, o valor à esquerda do ponto se refere ao número de relações diretas e o 

valor à direita corresponde ao número de relações indiretas. O Quadro 14, a seguir, 

apresenta esse procedimento. 
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Cadeia A1 – B3 – B5 – C4 

 

Cadeia A3 – B14 – B15 – C6 

 

Cadeia A5 – B12 – B14 – C14 

 

Cadeia A5 – B12 – B14 – C3 

 

Cadeia A5 – B12 – B14 – C7 

 

Cadeia A10 – B14 – B15 – C6 

 

Quadro 14: Cálculo para determinação das cadeias de percepção determinantes 

Fonte: dados da pesquisa 

Como o ponto de corte foi 27 (média de 46, 25, 21, 19, 26 e 23), apenas a cadeia 

A1 – B3 – B5 – C4 foi considerada dominante, por apresentar um número de relações 

superior ao ponto de corte. Após a adoção desses procedimentos para as cadeias 

compostas por 5 e 3 elementos, chegou-se a 7 cadeias dominantes: 

• A1 – B1 – B2 – B4 – C5 (taxa de conversão de pontos – viajar com mais 

frequência – viajar com filhos/familiares – proporcionar momentos felizes – 

benevolência – cuidado): nessa cadeia é possível identificar que o cartão de 

crédito é escolhido com base na cadeia que tem início no atributo taxa de 

conversão de pontos e final no valor benevolência – cuidado, indicando a 

valorização da felicidade da família e bem-estar dos entes queridos. 

• A1 – B3 – B5 – C4 (taxa de conversão de pontos – viajar com amigos – 

aproveitar a vida – estimulação): essa cadeia indica a preferência do cartão 

de crédito a partir do atributo conversão de pontos, de modo a atingir o valor 

estimulação, suscitando a curiosidade, propiciando a descoberta de novidade 

e garantindo um estilo de vida estimulante. 

• A3 – B7 – C3 (sala vip – usufruir a infraestrutura antes do embarque 

(aeroporto) – hedonismo) e A3 – B14 – C3 (sala vip – propiciar comodidade – 

hedonismo): essas cadeias ilustram um consumidor que relaciona a sala vip 

com a sensação de prazer proporcionada por esse atributo, ou seja, indica a 

valorização pela gratificação a si mesmo.  
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• A7 – B15 – C6 (seguro-viagem – garantir segurança/tranquilidade nas 

viagens – segurança – pessoal): a cadeia que se inicia com o atributo seguro 

e caminha até o valor segurança pessoal demonstra a preocupação com a 

proteção, de modo a garantir a preservação dos viajantes. 

• A9 – B10 – C2 (descontos/promoções – economizar no valor em compras – 

realização): a cadeia que começa com o atributo descontos/promoções e 

percorre o caminho até o valor realização constata a necessidade do 

reconhecimento da competência desses clientes, uma vez que se enxergam 

como merecedores de tais descontos/promoções. 

• A10 – B14 – C1 (banco com relacionamento – propiciar comodidade – poder 

– recursos): a cadeia que tem início com o atributo banco com 

relacionamento e caminha até poder – recursos ilustra os consumidores que 

escolhem o cartão de crédito com base na instituição na qual concentra seus 

investimentos, permitindo, portanto, utilizar sua capacidade financeira como 

instrumento de poder. 

4.2.5 Interpretação dos Resultados 

A última etapa da técnica laddering se referiu à interpretação das cadeias 

dominantes. A pesquisadora realizou a análise com base a Teoria de Valores Humanos 

Básicos Refinada, de Schwartz, ou seja, a partir do círculo motivacional composto por 

19 valores, acrescidos de 3 grupos (círculos) de classificação, conforme ilustração na 

Figura 4. 

Como 2 das 7 cadeias dominantes apresentaram atributo e valor idênticos (cadeia 

A3 – B7 – C3 e cadeia A3 – B14 – C3), a interpretação contemplou 6 cadeias. 

A Figura 10 mostra como os 6 valores presentes nas cadeias dominantes se 

relacionam no círculo motivacional dos valores de acordo com a Teoria de Valores 

Básicos Refinada. 
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Figura 10: Círculo motivacional dos valores de acordo com a Teoria de Valores Básicos 
Refinada com destaque para os valores identificados nas cadeias dominantes da pesquisa 

Fonte: Adaptado de Schwartz et al. (2012) 

A partir da leitura dos valores no círculo motivacional de Schwartz, é possível 

identificar algumas relações entre os valores presentes nas cadeias dominantes dos 

clientes de alta de renda que possuem cartão de crédito. 

Os atributos taxa de conversão de pontos, sala vip e desconto/promoções levam 

aos valores estimulação, hedonismo e realização, respectivamente, que, por sua vez, 

são adjacentes no círculo motivacional, ou seja, apresentam mais chances de 

compatibilidade: é provável que a pessoa que se motive pelo valor estimulação também 
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se motive pelos valores hedonismo e realização. Esses três valores são caracterizados 

como sendo de foco pessoal, isto é, o consumidor de cartão de crédito de alta renda 

busca esses valores como forma de alcançar valores relevantes para si próprio. Por 

estarem na metade superior do círculo, entende-se que esses valores estão associados 

ao crescimento pessoal e não apresentam traços relacionados a ansiedade. 

O atributo banco com relacionamento caminha em direção ao valor poder – 

recursos, que, por sua vez, faz parte do grupo de valores relacionados à autopromoção, 

favorecendo o alcance de interesses próprios. A autopromoção faz parte do grupo de 

valores que tem como direcionamento o foco pessoal e, por estar na metade inferior do 

círculo, se enquadra no conjunto de valores voltados para a autoproteção. 

O atributo taxa de conversão de pontos também leva ao valor benevolência – 

cuidado, que está exatamente em oposição ao valor poder – recurso (lados opostos no 

círculo motivacional), ou seja, são valores com maior probabilidade de conflito. O valor 

benevolência – cuidado é parte do grupo de valores relacionados à autotranscendência, 

foco social e se enquadra no conjunto de valores livres de ansiedade. 

O atributo seguro-viagem leva ao valor segurança pessoal, que faz parte do grupo 

de valores relacionados à conservação, que remete a proteção. O valor segurança 

pessoal é parte do grupo de valores que foca no aspecto pessoal e está inserido no 

conjunto de valores referentes à autoproteção. 

A Tabela 11 a seguir, além de mostrar a ligação entre atributo e valor, apresenta a 

classificação de cada valor no círculo motivacional, conforme ilustrado na Figura 10. 
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Tabela 11: Classificação dos valores das cadeias dominantes no círculo motivacional dos valores de 

acordo com teoria dos valores básicos refinada 
Fonte: a autora 

 

Em relação ao processo de decisão do consumidor, estabelecido por Blackwell, 

Miniard e Engel, que abrange os sete estágios para tomada de decisão de compra, 

entende-se que o terceiro estágio – avaliação de alternativas pré-compra – é o mais 

aderente à abordagem da Teoria Cadeia Meios-Fim. O terceiro estágio contempla os 

conceitos de atributos determinantes, regras de decisão compensatórias e não 

compensatórias, o que, de certa forma, se aproxima do início do encadeamento dos 

atributos, conseqüências e valores. 

4.2.6 Aplicação dos Resultados 

As sete cadeias meios-fim dominantes revelam algumas oportunidades para 

bancos emissores e bandeiras trabalharem os atributos de seus produtos, 

principalmente no que se refere a comunicação e ações promocionais. 

As cadeias (taxa de conversão de pontos → viajar com mais frequência → viajar 

com filhos/familiares → proporcionar momentos felizes → benevolência – cuidado) e 

(taxa de conversão de pontos → viajar com amigos → aproveitar a vida → estimulação) 

poderiam estimular a implementação das ações a seguir: 
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• Comunicação em tempo real dos pontos acumulados a cada compra. O 

cliente poderia receber uma mensagem informando o número de pontos 

recebidos após a realização das compras, de modo a tangibilizar o benefício 

com mais frequência. 

• Comunicação periódica sobre o número de pontos acumulados, por exemplo, 

semanalmente ou a cada dez dias. 

• Contador com números de pontos necessários para resgate de passagem 

aérea. Muitas vezes o cliente acumula pontos sem necessariamente saber 

quando ou onde resgatar uma passagem. Uma informação do tipo “faltam 

apenas 5.000 pontos para você resgatar uma passagem para Paris” poderia 

incitar o cliente a concentrar os gastos no cartão em questão. 

Com base nas cadeias (sala vip → usufruir a infraestrutura antes do embarque 

(aeroporto) → hedonismo) e (sala vip → propiciar comodidade → hedonismo), poderiam 

ser implementadas as seguintes ações: 

• Comunicação assertiva sobre as salas vips disponíveis nos aeroportos. Com 

base nos dados da passagem aérea, é possível saber a data em que o 

cliente estará em cada aeroporto. O cliente poderia receber um SMS ou um 

e-mail com a localização da sala vip e regras para utilização. 

• Ação para ativação de clientes com comportamento de redução de gasto no 

cartão. O cliente poderia receber um “voucher” para utilização da sala vip 

nos próximos meses, de modo a estimulá-lo a voltar a concentrar seus 

gastos no cartão em questão. Cabe mencionar que nem todos os acessos às 

salas vips são gratuitos, por isso a sugestão do voucher. 

• Ações de encantamento em datas específicas, como, por exemplo, 

aniversário. O cliente se sentiria reconhecido e prestigiado ao receber como 

presente o acesso à sala vip não apenas para si mesmo como também para 

a sua família. 
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• Extensão do acesso à sala vip para pelo menos um acompanhante, uma vez 

que a maioria dos cartões garante a entrada para apenas o detentor do 

plástico. 

Para todas as ações que envolverem estímulo ao acesso à sala vip, deve ser 

levado em conta também que a apresentação do cartão na sala vip é um forte indício 

de que o cliente vá utilizá-lo na viagem, ou seja, tais ações fomentam o aumento do 

consumo no cartão de crédito. 

A cadeia (seguro viagem → garantir segurança/tranquilidade nas viagens → 

segurança – pessoal) poderia ser alavancada da seguinte forma: 

• Disparo de comunicado imediatamente após a compra de uma passagem 

aérea internacional, informando os benefícios do seguro-viagem. 

• Envio de comunicado no dia da viagem, mencionando os telefones em caso 

de emergência médica. 

• Aplicativo com as informações relevantes sobre o seguro-viagem, incluindo 

endereço de hospitais com base em geolocalização. 

O fomento da cadeia (descontos/promoções → economizar no valor em compras 

→ realização) poderia ser realizado da seguinte maneira: 

• Comunicação dos descontos/promoções na timeline do perfil dos clientes 

nas redes sociais. 

• Acionamento dos comunicados sobre os descontos/promoções nos 

momentos que antecedem a compra nos estabelecimentos promovidos. O 

acionamento poderia ser feito por meio de geolocalização. 

• Aplicativo com todos os descontos/promoções vigentes. 

A cadeia (banco com relacionamento → propiciar comodidade → poder – 

recursos) pode ser impulsionada com as iniciativas a seguir: 

• Destacar o relacionamento com o banco nas comunicações, de modo a 

reconhecer e, eventualmente, agradecer a preferência. 
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• Estruturar campanhas/promoções exclusivas para os clientes que tiverem 

determinado volume de aplicação no banco, de modo a distingui-lo dos 

demais. 

• Garantir um nível de atendimento diferenciado para os clientes mais 

vinculados. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 Principais Resultados 

O Brasil é o terceiro maior mercado mundial em transações eletrônicas. A indústria 

brasileira de cartões de crédito vem crescendo em patamares de dois dígitos nos 

últimos anos e ainda apresenta potencial para expansão. Dentre todos os tipos de 

cartões, merecem destaque os produtos para alta renda em razão da 

representatividade no total da indústria. 

O objetivo deste trabalho foi entender os critérios de escolha de cartão de crédito 

pelos consumidores de alta renda sob a ótica da Teoria Cadeia Meios-Fim, 

desenvolvida por Gutman, em 1982. A Teoria MEC busca relacionar valores pessoais 

com a decisão de compra do consumidor por meio de um encadeamento entre atributos 

do produto (A), consequências de uso do produto (C) e valores pessoais percebidos 

pelo consumidor (V). 

Para alcançar os objetivos do trabalho, a pesquisadora adotou a técnica laddering 

de entrevistas individuais. Essa técnica promove o encadeamento necessário para 

traduzir atributos em consequências e consequências em valores. 

Em relação aos valores pessoais, foram adotados os elementos apresentados na 

Teoria dos Valores Básicos Refinada, de Schwartz et al. 

Tanto o objetivo geral quanto os objetivos específicos foram alcançados, visto que 

os atributos, as consequências, os valores pessoais e as cadeias meios-fim dos 

consumidores de alta renda na escolha do cartão de crédito foram identificados. 

 Os atributos mapeados na pesquisa foram: taxa de conversão de pontos, 

expiração dos pontos, sala vip, isenção/desconto de anuidade, limite de crédito 

diferenciado, embarque preferencial, seguro viagem, seguro de aluguel de automóvel, 

descontos/promoções e banco com relacionamento. 

As consequências identificadas no trabalho foram: viajar com mais frequência, 

viajar com filhos/familiares, viajar com amigos, proporcionar momentos felizes, 

aproveitar a vida, relaxar antes do embarque (aeroporto), usufruir a infraestrutura (da 

sala vip) antes do embarque (aeroporto), garantir conforto entre voos, valor ao dinheiro, 
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economizar no valor em compras, aproveitar melhor o tempo, ter tranquilidade para que 

as compras sejam aprovadas, acomodar bagagem de mão, propiciar comodidade, 

garantir segurança/tranquilidade durante as viagens, trocar pontos por vários produtos e 

sentir segurança no uso (fraude). 

Em se tratando de valores pessoais, a pesquisa identificou os seguintes valores: 

poder – recurso, realização, hedonismo, estimulação, benevolência – cuidado, 

segurança – pessoal e face. 

Dentre as cadeias meios-fim identificadas, sete mereceram destaque por serem as 

cadeias dominantes: 

• taxa de conversão de pontos → viajar com mais frequência → viajar com 

filhos/familiares → proporcionar momentos felizes → benevolência – cuidado 

• taxa de conversão de pontos → viajar com amigos → aproveitar a vida → 

estimulação 

• sala vip → usufruir a infraestrutura antes do embarque (aeroporto) → 

hedonismo 

• sala vip → propiciar comodidade → hedonismo 

• seguro viagem → garantir segurança/tranquilidade nas viagens → segurança 

– pessoal 

• descontos/promoções → economizar no valor em compras → realização 

• banco com relacionamento → propiciar comodidade → poder – recursos 

5.2 Contribuições para Fins Práticos 

As cadeias meios-fim dominantes evidenciam oportunidades para bancos 

emissores e bandeiras aprimorarem suas atuações em, basicamente, três tipos de 

iniciativas: comunicação, rentabilização e ações de encantamento. 

Comunicação: divulgação periódica dos pontos acumulados nos programas de 

fidelidade, transparência sobre a localização e regras de uso das salas vip em 
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aeroportos, informativo a respeito de seguro-viagem após identificação de compra de 

passagem aérea internacional e mensagem sobre descontos e promoções. 

Rentabilização: concessão de acesso à sala vip para clientes com 

comportamento de redução de gasto no cartão de crédito 

Ações de encantamento: acesso à sala vip, preferencialmente com 

acompanhante, em datas específicas como forma de prestígio, agradecimento pelo 

relacionamento com o banco emissor do cartão, campanhas exclusivas e nível de 

atendimento superior para clientes diferenciados. 

5.3 Limitações do Estudo e Sugestões para Pesquisas Futuras 

Em virtude da abordagem qualitativa da pesquisa, sua principal limitação está 

relacionada à não representatividade e, consequentemente, à impossibilidade de 

generalização de seus resultados. A segunda limitação decorre das características da 

técnica laddering, que presume a realização de longas entrevistas e um forte esforço no 

sentido de tabulação e análise dos dados colhidos. Essa limitação, especificamente, 

resulta na dificuldade de realização de entrevistas em larga escala. 

O objetivo exploratório da pesquisa presume que o estudo não seja esgotado e, 

consequentemente, vislumbra a possibilidade de algumas pesquisas futuras, como, por 

exemplo: a realização da mesma pesquisa para segmentos diferentes do segmento de 

alta renda, a comparação entre posicionamento de bancos emissores no que diz 

respeito às cadeias meios-fim dominantes identificadas nesta pesquisa, a comparação 

entre posicionamento das bandeiras também em relação às cadeias meios-fim 

dominantes, e mapeamento, seguido de avaliação da experiência do cliente nas 

cadeias meios-fim dominantes. 
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APÊNDICE A 

SELEÇÃO DE RESPONDENTES PARA ENTREVISTA 

 

1. Possui e é titular de cartão de crédito Mastercard Black, Visa Infinite ou 

American Express The Platinum? 

         (  ) Não   (  ) Sim 

 

2. O cartão de crédito possui outra marca além da marca do banco emissor e as 

marcas citadas acima? 

          (  ) Não   (  ) Sim 
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APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DOS ENTREVISTADOS 

 

1. Faixa etária (anos) 

(  ) 30 a 39  (  ) 40 a 49 (  ) 50 a 59 (  ) mais de 60  

 

2. Gênero: 

(  ) Feminino  (  ) Masculino  

 

3. Estado civil: 

(  ) Solteiro(a)  (  ) Casado(a)   (  ) Divorciado (a)  (  ) Viúvo (a)   

 

4. Grau de instrução: 

(  ) Superior incompleto    (  ) Superior completo    (  ) Pós-graduado    (  ) Outro 

 

5. Renda familiar (salários mínimos): 

(  ) até 10    (  ) 11 a 15    (  ) 16 a 20    (  ) 16 a 20    (  ) mais de 20 
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APÊNDICE C 

DIRETRIZES PARA ENTREVISTA LADDERING – A-C-V 

 

1. Como você diferencia os cartões de crédito? 

2. O que fez você adquirir o seu cartão de crédito? 

3. Por que a característica ________________ é importante para você? 

4. Formas para estimular as respostas: 

a. Triadic sorting (escolha entre produtos): 

• Que diferenças você enxerga no seu cartão em comparação aos cartões 

________________ e ________________? 

• Que semelhanças você enxerga no seu cartão em comparação aos 

cartões ________________ e ________________? 

 b. Diferença de preferência – consumo 

• Quais os melhores cartões de crédito no mercado? Que características 

positivas e negativas você identifica em cada um deles? 

c. Diferença por ocasião  

• Imagine que você vá fazer uma viagem ao exterior. Como o cartão de 

crédito pode contribuir para o sucesso dessa viagem? 

• Imagine-se fazendo compras num supermercado. O que você espera de 

um cartão de crédito no momento do pagamento? 

• Imagine-se tendo que decidir que cartão de crédito adquirir. Como você 

toma essa decisão? 
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• Você já cancelou um cartão de crédito? Se sim, por que tomou essa 

decisão? 


