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RESUMO

O Brasil está passando um momento de mudança social intensa. A classe C 

começa a representar um papel de maior relevância na economia do país,  e por 

consequência, seus jovens, com maior poder de compra, iniciam novas experiências 

como consumidores. Neste contexto, o dinheiro assume um papel cada vez mais 

presente na vida desses jovens brasileiros de classe C. O objetivo desta pesquisa foi 

compreender as atitudes em relação ao dinheiro desse segmento da população e 

como essas atitudes afetam elementos do comportamento consumidor, tal como o 

materialismo e a vaidade. O estudo utilizou a pesquisa descritiva, de abordagem 

quantitativa do tipo  Survey,  com aplicação da escala de atitudes para o dinheiro, 

junto  a  uma  amostra  de  274  jovens  consumidores  brasileiros  de  Classe  C, 

comparando-os  com  jovens  consumidores  chineses.  Os  resultados  estatísticos 

indicaram que  o  materialismo se  relaciona  apenas  com a  desconfiança,  não  se 

relacionando com as atitudes de poder e prestígio, nem de ansiedade, e a vaidade, 

por sua vez, se relaciona com o poder e prestígio, indicando profundas diferenças 

com  relação  aos  jovens  chineses  (onde  o  materialismo  se  relacionou  com  as 

atitudes de poder e prestígio e ansiedade, não ser relacionando com desconfiança).

Estes  resultados  oferecem  uma  visão  sobre  a  mentalidade  dos  jovens 

brasileiros de classe C e suas crenças, considerando o fato de que para eles o 

dinheiro não representa uma fonte de poder e prestígio, assim como não os tornam 

mais ansiosos ou os deixa mais desconfiados em suas decisões de compra, mas 

apresenta que os mesmos podem ser considerados materialistas, apesar de não ser 

possível considera-los vaidosos. 

Palavras-chave:  Jovem,  Classe  C,  Dinheiro,  Materialismo,  Vaidade,  Conquista, 

poder e prestígio, desconfiança, ansiedade e consumo. 



ABSTRACT

 Brazil is experiencing a time of intense social change. The middle class starts 

to play a more important role in the economy, and consequently, their young, with 

increased purchasing power, initiate new experiences as consumers. In this context  

the money assumes an ever more present role in the lives of these young Brazilian 

middle class consumers. The goal of this research was to understand the attitudes 

toward money of this part of the population and how these attitudes affect elements 

of consumer behavior, such as materialism and vanity. The research used a Survey 

methodology, applying the scale attitudes toward money, in a sample of 274 young 

Brazilian  middle  class  consumers,  and  comparing  them  to  young  Chinese 

consumers.  The  statistical  results  indicated  that  materialism  is  related  only  with 

distrust, not relating to the attitudes of power and prestige, neither anxiety, and vanity 

relates only to the power and prestige attitudes, indicating profound differences from 

Chinese young consumers (materialism related to the attitudes of power and prestige 

and anxiety, but not to distrust).

These results offer insight into the mindset of young Brazilians middle class 

and their believes, considering the fact that for them, money is not a source of power 

and  prestige,  and  does  not  make  them  more  anxious  or  leave  doubts  in  their  

purchasing decisions. It shows that they can be considered materialistic, although it 

is not possible to consider them vain.

Keywords:  Youth,  Middle Class,  Money,  Materialism,  Vanity,  Achievement,  power 

and prestige, distrust, anxiety, consumption. 
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1        O PROBLEMA 
 

1.1 INTRODUÇÃO 

  

 Os gastos de dinheiro, o acúmulo de bens e a posse são características 

centrais da cultura moderna, principalmente em sociedades orientadas para o 

mercado (DURVASULA; LYSONSKI, 2010). Simmel (2011) sustenta que o 

dinheiro influencia a mentalidade dos consumidores, tanto nas suas ações quanto 

nas suas psiques. Segundo ele, o dinheiro tem grande importância nas relações 

culturais e sociais. Esse autor afirma que, quando uma sociedade se torna 

obsessivamente impulsionada pelo dinheiro, ela passa a influenciar muitas esferas 

da vida das pessoas. Na realidade, o dinheiro por si só pode se transformar em uma 

força psicológica atuando como meio para se atingir alguns objetivos pessoais, 

dentre eles o materialismo ou a vaidade.  

 O dinheiro tem mais que um significado econômico, ele possui um significado 

social que permite aos consumidores imitar uns aos outros em suas decisões de 

compra e na maneira com que utilizam os bens de consumo (DOYLE, 1999; 

VEBLEN, 1976). Crump (1992) sugere que o dinheiro acaba por representar uma 

espécie de “ritual profundo” o qual espelha as infinitas facetas da cultura em que ele 

se encontra e sua posse influencia profundamente os consumidores. Crump (1981) 

também descreve o dinheiro como detentor da possibilidade de sua conversão em 

qualquer outro “símbolo sagrado” de escolha destes consumidores. (apud. 

DURVASULA; LYSONSKI, 2010).  

 Muitas foram as escalas desenvolvidas a fim de avaliar a influência do 

dinheiro junto aos consumidores na década de 80. Na opinião de Durvasula e 

Lysonski (2010) talvez a melhor conceituação e mensuração de atitudes para 

dinheiro foi a escala desenvolvida por Yamauchi e Templer (1982), uma vez que 

esses autores conseguiram capturar a essência dos vários significados do dinheiro 

em uma escala multidimensional que avalia as atitudes com relação ao dinheiro  sob 

as perspectivas de poder-prestígio, retenção, desconfiança, qualidade nas compras 

e ansiedade, e aplicaram junto a uma amostra de jovens consumidores chineses.

 Assim como na China, os jovens consumidores de classe C do Brasil 

passaram a desempenhar um papel importante na sociedade e segundo Neri (2008), 
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presenciamos uma melhora das condições sociais com a redução da miséria e 

crescimento da fatia da população que forma a nova classe média brasileira, pois o 

país tem investido fortemente na construção de políticas sociais desde a década de 

1990. Tafner e Carvalho (2011) citam que o aumento significativo e permanente em 

atividades sociais, por parte do governo, tem acarretado uma redução progressiva 

dos níveis de pobreza e de desigualdade, fazendo com que os segmentos menos 

protegidos da sociedade tenham uma real melhoria em suas condições de vida.  

 A Federação do Comércio (2012) indica a classe C como sendo a principal 

responsável pelo crescimento da economia brasileira até 2020, quando o 

crescimento do consumo familiar poderá alcançar os R$ 3,53 trilhões, representando 

65% do PIB. Sugere ainda, que o aumento do poder aquisitivo ficará mais evidente 

nesta classe social, que abrange 54% dos brasileiros, com 51% da renda das 

famílias, projetando que em 2015 a classe média apresentará um consumo 

equivalente ao das classes A e B juntas. 

 Com relação a este ponto, a Revista Época on-line (2014) expressa: 

“Cursos superiores e profissionalizantes, academias de ginástica, notebooks, 
smartphones, automóveis. Esses são apenas alguns itens e serviços que os jovens da 
faixa de renda mais numerosa do Brasil, a classe C, estão ansiosos para consumir. 
Segundo o estudo “Faces da Classe Média”, divulgado nesta terça-feira pela Serasa 
Experian e pelo Data Popular, 19% da classe C (14,7 milhões de pessoas) é composta por 
jovens, com idade média de 22 anos, que gastaram R$ 230,8 bilhões no ano passado, 
principalmente com produtos relacionados à educação, tecnologia, beleza e 
entretenimento. O estudo avaliou o grupo com renda per capita de R$ 320 a R$ 1.120 
mensais, correspondente a 108 milhões de brasileiros ou 54% da população do país...  
O estudo batizou os integrantes desta faixa da classe C de “promissores”. Esses jovens 
ascenderam socialmente nos últimos anos e muitos fazem parte da primeira geração 
familiar a chegar ao ensino superior. Os jovens “promissores” são majoritariamente 
solteiros (95%), completaram o ensino médio (59%) e trabalham com carteira assinada 
(57%). Também estão conectados à internet (72%). Segundo Renato Meirelles, presidente 
do Data Popular, os “promissores” são os “formadores de opinião da nova classe média”. 
A familiaridade com a internet e os anos de estudo a mais tornam esses jovens fontes de 
informação para seus pais e suas opiniões são levadas em conta na hora da família 
escolher um produto ou serviço. A ânsia para consumir também pode causar alguns 
problemas: 51% desses jovens afirmam já terem passado por situações de descontrole 
financeiro.”. 

 

 Neri (2012) destaca que, apesar da crise mundial ter afetado diretamente 

vários países e aumentado as desigualdades entre classes, a pobreza no Brasil caiu 

7.9% entre janeiro de 2011 e janeiro de 2012.  

 Sobre esses dados Néri (2012) afirma, ainda, que o país se tornou uma 

economia de classe média, com uma maior fatia da renda sendo distribuída para 

classes mais baixas, passando por um visível processo de inclusão, fazendo com 

que o consumidor evolua o perfil de seu consumo, antes considerado básico e passe 
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a buscar melhores produtos e serviços, além do status e do sentimento de inclusão 

que esse consumo é capaz de proporcionar.  

 Essa distribuição de renda pode vir a gerar uma nova relação da classe C 

com o dinheiro, uma vez que este tende a desempenhar um papel diferente dentro 

da sua estrutura familiar. Em outras palavras, face ao exposto, seria possível dizer 

que esse novo grupo de consumidores também acumula novos bens e seus gastos 

passam a ter uma nova representação social. 

 

1.2 O PROBLEMA DA PESQUISA 

 

 Uma vez que a renda da classe C aumentou significativamente nos últimos 

anos, o dinheiro pode ter passado a ocupar um papel central na vida do jovem 

consumidor desta classe. Este trabalho visa explorar as seguintes questões: Como 

ficam as atitudes em relação ao dinheiro e como estas afetam os elementos do 

comportamento, como o materialismo e a vaidade, deste segmento da população? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 Este estudo pretende analisar o simbolismo do dinheiro e seus efeitos no 

consumidor jovem da classe C brasileira, como será descrito abaixo. 

  

1.3.1 Objetivo Final 

 

Compreender as atitudes do jovem de classe C em relação ao dinheiro e 

como estas atitudes estão relacionadas a comportamentos com o materialismo e a 

vaidade. 

 

1.3.2 Objetivos intermediários 

 

1) Avaliar se o jovem de Classe C reconhece o dinheiro como fonte de poder 

e prestígio;  

2) Avaliar se o jovem de Classe C reconhece o dinheiro como fonte de 

desconfiança;  
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3) Avaliar se o jovem de Classe C reconhece o dinheiro como fonte de 

ansiedade;  

4) Verificar se o jovem da classe C pode ser considerado materialista; 

5) Verificar se o jovem da classe C pode ser considerado vaidoso. 

 

1.4 HIPÓTESES 

           H1 – Existe relação significante entre a dimensão Poder e Prestígio da MAS 

(Money Attitude Scale = Escala de Atitudes para Dinheiro) e o aspecto materialista 

dos jovens brasileiros da classe C. 

 H2 – Existe relação significante entre a dimensão ansiedade da MAS e o 

aspecto materialista dos jovens brasileiros da classe C. 

 H3 – Existe relação significante entre a dimensão desconfiança da MAS e o 

aspecto materialista dos jovens brasileiros da classe C. 

 H4 - Existe relação significante entre a dimensão de Poder e Prestígio da 

MAS e a vaidade dos jovens brasileiros da classe C.  

 

1.5 DELIMITAÇÃO 

  

1.5.1 Geográfica  

 

 O estudo foi realizado prioritariamente em três estados, no Rio Grande do 

Norte, mais especificamente na cidade de Natal, no Rio de Janeiro, na região 

metropolitana da capital, e no Paraná, na região metropolitana de Curitiba.  

 

1.5.2 Temporal 

 

 A coleta de dados ocorreu no primeiro semestre de 2013 no período 

compreendido entre os meses de março a junho.  

 

1.5.3. Teórica 

 

 A pesquisa apresenta como principais bases teóricas a psicologia econômica 

e o próprio comportamento do consumidor no que se refere à definição das atitudes 

com relação ao dinheiro e também à análise de aspectos como materialismo e 
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vaidade, mais precisamente com o uso das escalas de Yamauchi e Templer (1982), 

Richins e Dawson (1992), Netmeyer et. al (1995), apenas para auxiliar na 

comparação dos resultados, dado que se tratam de culturas diferentes, utilizou-se 

também dos conceitos da antropologia. 

 

1.6 RELEVÂNCIA 

   

 Com o aumento da renda e facilidade do crédito, somado aos estímulos de 

consumo gerados por uma economia de mercado e o crescente endividamento da 

classe C, defronta-se com o cenário que motiva esta pesquisa: investigar as atitudes 

com relação ao dinheiro e também se o dinheiro pode ser considerado como uma 

força motriz na formação dos seus níveis de materialismo e vaidade.  

  Admitindo que o atual crescimento da Classe C é um fenômeno recente e de 

grande impacto na sociedade brasileira, uma vez que a Classe C passou a ser a 

maior parte da população economicamente ativa do país, somado ao fato da 

literatura ser escassa sobre o consumo dos menos favorecidos, tanto nacional 

quanto internacionalmente, compreende-se que esta é uma excelente oportunidade 

para pesquisa.  

 Deve-se considerar também que as pesquisas que abordam o significado do 

dinheiro, seu impacto em relação às atitudes como materialismo e vaidade, são 

raras, somadas ao fato de que são encontrados poucos estudos que desenvolvem a 

relação entre psicologia econômica e comportamento do consumidor no Brasil, e 

oferece uma boa oportunidade para replicar a pesquisa de Durvasula e Lysonski 

(2010) sobre o jovem consumidor chinês e comparar os resultados. 

 Por tudo isto, acredita-se que entender as diferenças e semelhanças nas 

atitudes em relação ao dinheiro entre os países, pode contribuir para as áreas de 

administração e marketing, ser ampliado como base para o desenvolvimento de 

futuras políticas econômicas, guias para cursos de educação financeira e novas 

abordagens para o comércio internacional.  
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2        REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1     CONSUMO E IDENTIDADE  

 

 Segundo Hall (2006), a identidade preenche o espaço existente entre o 

“interior” e o “exterior”, entre o mundo pessoal e o mundo público, baseado no fato 

de nos projetarmos em identidades culturais, ao mesmo tempo em que 

internalizamos significados e valores da sociedade, alinhando nossos sentimentos 

subjetivos com as posições objetivas que ocupamos no mundo social e cultural. Em 

outras palavras, a identidade liga o sujeito à estrutura social. Mas o conceito de 

identidade única, que estabilizava o mundo social, entrou em declínio, uma vez que 

novas identidades fragmentam o indivíduo moderno, fazendo com que este não seja 

mais considerado um sujeito unificado, passando a possuir várias identidades, 

algumas delas contraditórias ou não-resolvidas. Para ele, a antiga conformidade 

subjetiva imposta pelos padrões culturais está entrando em decadência e o próprio 

processo através do qual projetamos nossas identidades culturais se tornou mais 

“provisório, variável e problemático” (HALL, 2006, p.2), pois a identidade se torna 

uma “celebração móvel” (HALL, 2006, p.2) formada e transformada de forma 

contínua. 

 Barbosa (2010) aponta que, a partir da década de 80, o consumo passou a 

gerar interesse para a sociologia como um tema em si mesmo, a partir do 

desenvolvimento de duas premissas teóricas. A primeira, de que todo ato de 

consumo é uma ação cultural, ou seja, mesmo nas atividades cotidianas e triviais, 

estabelecemos e reproduzimos mediações entre estruturas de significados e a vida 

social, através das quais, identidades, instituições sociais e relação são formadas, 

mantidas e alteradas ao longo do tempo. Através dos atos de consumo locais o 

indivíduo se relaciona com as forças globais de produção, circulação, forças 

políticas, inovações tecnológicas, permitindo que ele se situe e vivencie aspectos 

que de outra maneira seriam muito distantes e presentes apenas em discussões 

políticas a respeito das desigualdades sociais e regionais.  

 A segunda premissa apresentada por Barbosa (2010) está baseada na 

caracterização da sociedade moderna como uma sociedade de consumo, em outras 

palavras, o consumo possui uma função superior a simples satisfação das 
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necessidades materiais e de reprodução social. Esta premissa assume a dimensão 

que nos permite discutir questões sobre a natureza da realidade. 

 Já segundo Retombar (2007), o consumo passou a ser percebido como 

processo de mediação de relações sociais, modificando conflitos de ordem política, 

de gênero, étnico-racial, de reprodução de valores, que podem ser negados ou 

sustentados. E descreve que: 

“Exageros à parte, parece fato corrente na atual teoria social que a lógica da produção, 
responsável pela manutenção e fortalecimento da noção de sociedade industrial na 
primeira metadade do século XX, se econtra, a partir das mudanças estruturais do 
capitalismo contemporâneo, perdendo crescentemente centralidade diante da lógica do 
consumo, a qual passaria a constituir a base de um tipo de organização social novo, 
autodenominado pós-industrial.”. (RETOMBAR, 2007, p.3)  

 
 Segundo Bauman (1999), quando se fala em sociedade de consumo deve-se 

observar mais do que meramente o que os indivíduos nesta sociedade consomem, 

pois todas as criaturas vivas “consomem” desde os primórdios. Para ele, a velha 

sociedade moderna trazia seus membros como soldados e produtores e os alinhava 

de acordo com padrões, fazendo com que as pessoas desempenhassem estes 

papéis. Esta padronização da sociedade sofreu mudanças a medida que a mão-de-

obra industrial de massa e os exércitos recrutados passam a ter pouca utilidade e os 

indivíduos começam a ser engajados como consumidores, apresentando a 

capacidade e vontade de desempenhar esse papel.  

 Esse autor ainda sugere que existe uma relação natural entre “a carreira 

espetacular do ‘agora’”, ocasionada pela tecnologia compressora do tempo e a 

lógica da “economia orientada para o consumidor”, e esta relação atribui por si só 

que a satisfação deve ser instantânea em um duplo sentido, ou seja, os bens 

consumidos devem satisfazer imediatamente, sem que exista a necessidade de 

aprendizado ou fundamentos, mas a mesma satisfação deve terminar de forma 

quase que instantânea, utilizando apenas o tempo necessário para que o consumo 

termine e preferencialmente este tempo deve ser reduzido ao mínimo. Por sua vez, 

esta redução do tempo é alcançada quando os consumidores não puderem prestar 

atenção ou desejar um determinado objeto por muito tempo, isto é, se forem 

“impacientes, impetuosos, indóceis e acima de tudo, facilmente instigáveis” 

(BAUMAN, 1999, p.79). A cultura moderna, desenvolvida pela sociedade de 

consumo, estimula o esquecimento e não o aprendizado. A relação entre 

necessidade e satisfação se inverte, onde a esperança e a promessa de satisfação 
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vem antes da necessidade que se promete satisfazer e são sempre mais atraentes 

que as necessidades reais. 

 Solomon (2011, p.200) apresenta que o nosso “eu refletido ajuda a moldar o 

nosso autoconceito”, constatando que essa relação faz com que os indivíduos se 

enxerguem como imaginam que os outros os veem. Isto posto, os bens consumidos 

ajudam a determinar o seu eu percebido e os posicionam em um determinado papel 

social, e sustenta afirmando: 

 “As pessoas utilizam o comportamento de consumo de um indivíduo para ajudá-las a 
fazer julgamentos sobre a identidade social daquela pessoa. Além de considerar roupas e a 
apresentação de alguém, fazemos inferências quanto à sua personalidade com base nas 
escolhas da pessoa em termos de atividades de lazer (por exemplo, squash versus boliche), 
alimentos preferidos (por exemplo, tofu e feijão versus bife e batatas), carro, decoração da 
casa, etc. Pessoas que veem fotografias da sala de estar de alguém, por exemplo, 
conseguem prever sua personalidade com surpreendente precisão. Da mesma forma que o 
uso de produtos influencia as percepções dos outros, os mesmos produtos podem ajuda a 

determinar o autoconceito e a identidade social de uma pessoa.” (SOLOMON, 2011, 
p.200). 

 

 2.2      CONSUMO E MATERIALISMO      

 

 Belk (1985) define materialismo como a importância que o consumidor atribui 

aos bens materiais. O alto grau de materialismo é atingido quando a posse destes 

bens assume papel central na vida de uma pessoa, sendo a sua maior fonte de 

satisfação ou insatisfação.  

 Para esse autor, o estudo dos impactos sociais do materialismo deve passar 

pela discussão de algumas questões e uma das mais importantes é a avaliação do 

materialismo como positivo ou negativo. Ele argumenta que, frequentemente, o 

materialismo é caracterizado como um aspecto negativo, mas, em linhas gerais, não 

deveria ser abordado nem como bom nem como mau. Indica ainda que, se o oposto 

do materialismo é o ascetismo, nos deparamos com várias psicopatologias como 

masoquismo, auto-ódio, anorexia e outras doenças que tem como base a 

abnegação intencional de fontes de satisfação material, da mesma forma que os 

graus extremos de materialismo apresentados como ganância, avareza e inveja 

também podem ser patológicos e levar à miséria no lugar da felicidade.  

 A segunda grande questão formulada por Belk (1985) é se o marketing cria ou 

agrava o materialismo. Apesar das evidências de que os apelos materialistas estão 

presentes na publicidade e aumentaram no último século, não seria possível 

confirmar tal teoria, sendo necessária uma pesquisa específica sobre o tema. De 
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toda forma, o uso de mensagens publicitárias que estimulam o prazer e o consumo 

do luxo são apresentados como uma realidade, sendo então impossível negar que o 

marketing suporta e reforça o materialismo. 

 Uma terceira questão é se o materialismo é um traço essencialmente egoísta 

que se opõe ao altruísmo e outros comportamentos pró-sociais como a partilha. 

Apesar dos argumentos de que a procura da identidade pessoal através de consumo 

tem levado os consumidores a se distanciar uns dos outros, a contraposição 

apresentada por Belk (1985) é a teoria de que o altruísmo e egoísmo não são 

opostos e que, de fato, os comportamentos aparentemente altruístas são na 

realidade, motivados pelo egoísmo, justificados pela noção sociobiológica da 

reciprocidade, a qual sustenta que os indivíduos cometem atos altruístas 

aparentemente por uma única razão: tais atos irão aumentar a probabilidade de que 

os outros irão ajudá-los quando eles estiverem em necessidade. Outro argumento 

pró-social apresenta o consumo contribuindo para o fortalecimento dos laços 

familiares, pois une os indivíduos em prol de um objetivo comum, criando um 

sentimento de propósito. O autor ainda destaca que o próprio senso de comunidade 

inerente a sociedade moderna passa pelo consumo das mesmas marcas, de estilos 

e objetivos. Estes argumentos não negam que o materialismo é egoísta, mas 

questionam as suposições que o egoísmo é contrário aos objetivos da sociedade. 

 A quarta questão envolvendo o materialismo é o seu impacto sobre as 

relações interpessoais. Tem sido apontado que, durante a criação dos filhos, os pais 

tem a tendência a estimular o desejo, dando, retendo ou retirando recompensas, 

como alimentos, brinquedos e outros presentes dados às crianças pelos adultos, 

estimulando assim o comportamento materialista. Até mesmo a prática de dar 

presentes de Natal para as crianças tem sido atacada por razões semelhantes. No 

entanto, a hipótese mais comum sobre o dom de dar é que ele transmite um reforço 

positivo. A questão negativa do uso de itens de consumo como recompensa seria 

mais relacionada a dar bens materiais como um substituto adequado para as mais 

diretas expressões interpessoais de amor do que propriamente o consumo de bens. 

De qualquer forma, o ato de dar presentes tende a convergir para um simbolismo 

mais positivo.  

 Ainda segundo Belk (1985) a última questão envolvendo o materialismo é se 

ele contribui para o reforço e manutenção de uma auto identidade de forma positiva. 

Esta questão passa pelo argumento de que os bens podem ser considerados como 



13 
 

parte integrante do eu e ajudam a individualizar a pessoa em sociedades cada vez 

maiores e anônimas, onde acabamos por desempenhar múltiplos papéis.  

 Retombar (2008) apresenta o conceito de sociedade de consumo como 

desejo socialmente expandido de obtenção do supérfluo, do luxo e do excedente. 

Essa sociedade tem como característica a constante insatisfação e insaciabilidade, 

onde uma necessidade satisfeita cria automaticamente uma nova necessidade, em 

um ciclo intermitente, ou seja, o final do ato consumista é o próprio desejo de 

consumo. Isto posto, mais do que as mudanças estruturais ocorridas no modelo 

capitalista de acumulação, ele atribui a responsabilidade pela reorganização do 

consumismo nas sociedades contemporâneas ao retorno do princípio da 

individualidade como valor fundamental da modernidade.  

  Mas para Solomon (2011) os bens possuem papel central em nossas vidas e 

o desejo de acumulá-los forma os nossos sistemas de valor. Constata também que 

os valores materialistas tendem a enfatizar o bem-estar individual em contraposição 

ao coletivo, o que pode gerar conflitos com valores familiares ou religiosos, e 

relaciona este fato com a tendência à infelicidade das pessoas com alto grau desses 

valores. Expõe que o materialismo é mais elevado no período da pré-adolescência 

(12 a 13 anos) que em crianças ou adolescentes e sugere que talvez não seja 

coincidência que esta faixa etária também apresente a autoestima mais baixa. 

 Bell (2012), por sua vez, amplia a questão cultural do consumo considerando 

que o próprio aumento da produtividade por trabalhador tem sido tal que as pessoas 

em todos os países ricos poderiam trabalhar muito menos, sem grandes alterações 

em sua qualidade de vida. Mas a população destes mesmos países não faz opção 

para a diminuição do ritmo de trabalho. Esse autor questiona, em sua publicação, se 

esta redução pode não ter sido permitida ou se nós mesmos não nos permitimos 

escolhê-la, e amplia a discussão propondo que provavelmente ambos são 

verdadeiros. No entanto, trabalharíamos e gastaríamos, e simultaneamente nos 

afastaríamos do caminho que viria a regular uma taxa de crescimento de consumo 

sustentável.  

 Richins e Dawson (1994), baseados em ampla pesquisa bibliográfica, definem 

o materialismo como a importância que o indivíduo atribui à obtenção e posse de 

bens materiais a fim de atingir objetivos de vida ou status sociais almejados. Esses 

autores propõe que os valores materiais podem ser analisados sob a ótica e três 

dimensões: o uso de bens para julgar o sucesso dos outros e de si mesmo, a 
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centralidade das posses em vida de uma pessoa, e a crença de que posses e sua 

aquisição podem levar a felicidade e a satisfação com utilizando estes preceitos para 

a criação de sua escala de valores para o materialismo.  

  Com efeito, Durvasula e Lysonski (2010) expõem as atitudes em relação ao 

dinheiro como sendo suscetíveis a serem associadas com o nível de materialismo 

da pessoa, representando a crença da importância do material para a identidade do 

indivíduo, seus objetivos e propósitos na vida. O dinheiro tem o papel de ferramenta 

que permite à pessoa realizar seus impulsos materialistas. Durante a sua pesquisa, 

foi testada a hipótese de que as atitudes em relação ao dinheiro poderiam ser 

associadas ao materialismo entre os jovens consumidores chineses. Apresentaram 

ainda uma preocupação com a vaidade de conquista (ou seja, com a realização 

profissional) como um dos possíveis condicionantes para que os indivíduos 

busquem saciar tendências materialistas. Para esses autores, a posição de 

consumo e o acúmulo de bens materiais permite que os indivíduos se sintam 

socialmente poderosos, mas infelizmente, esta posição de consumo também é um 

processo competitivo e comparativo. Para que outros consumidores também 

sinalizem seu poder social por meio da posse de bens materiais, o nível de bens 

necessários para criar um poderoso balanço social continua crescendo, sendo 

direcionado a aumentar ainda mais o consumo de bens, o materialismo e a compra 

compulsiva. 

 

2.3  CONSUMO E VAIDADE 

 

 Para Taille (2008), a palavra “vaidade” não possui uma definição fechada e 

objetiva; assim, ele a descreve através de quatro características: a primeira, 

associada à aparência, onde o vaidoso se apresenta como um “espetáculo de si”; a 

segunda, associada à superficialidade, frivolidade, ilusão e fraqueza; a terceira, 

relacionada à vontade do vaidoso em se exibir, ostentar com intenção de chamar a 

atenção e ser admirado, a quarta e última encontra-se em seu aspecto etimológico, 

com a palavra vaidade derivando de vazio, de vão. Assim, conclui que o vaidoso, 

paradoxalmente, é cheio de si e ao mesmo tempo vazio, sem conteúdo. Conclui 

ainda que as quatro características também podem ser consideradas como aspectos 

da cultura contemporânea, redefinindo-a como “cultura da vaidade”, onde tudo é 

feito para impressionar, chamar e prender a atenção. 
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 Netmeyer et al. (1995) apresentam a vaidade como parte da cultura ocidental, 

que se caracteriza como a fixação na aparência física e realização de objetivos 

pessoais, refletindo no desenvolvimento de produtos e serviços, sendo um construto 

importante para os estudos de marketing e suas implicações no consumo. Seguem, 

definindo a vaidade do consumidor como uma dimensão formada por quatro 

construtos: a preocupação com a aparência física; a obsessão (talvez 

superdimensionada) com o físico; a preocupação com a realização; e a obsessão 

(talvez superdimensionada) com a realização. Para esses autores o materialismo se 

encontra enraizado nestes construtos, incidindo sobre a própria definição do 

autoconhecimento e aumentando a importância da aparência e da conquista na 

própria identidade. Em sua pesquisa, utilizaram e validaram uma escala que mediu 

os quatro traços propostos, concluindo, através de cinco estudos, que a vaidade é 

relevante para o comportamento do consumidor e ainda mais para o comportamento 

social, validando a relação entre a vaidade física, compra de roupas, utilização de 

cosméticos e compra de produtos dietéticos. Com relação aos aspectos de 

realização pessoal, sugerem que o consumo ostensivo e materialista podem ser 

modelados como manifestações comportamentais de vaidade e de realização. As 

escalas de vaidade em alto grau relacionaram-se, ainda, com características de 

narcisismo e grandiosidade, indicando que indivíduos com alta pontuação nestes 

itens tendem a ser socialmente mais agressivos, hostis e manipuladores, 

configurando, em última instância, que altos níveis de preocupação com realização e 

aparência podem ter consequências sociais negativas.  

 Durvasula e Lysonski (2008) realizaram uma pesquisa com objetivo de avaliar 

se as percepções de vaidade dos consumidores da Geração Y variavam de acordo 

com o país e ainda se o gênero possui efeito sobre estas percepções, utilizando 

como base de dados duas culturas ocidentais (EUA e Nova Zelândia) e duas 

orientais (China e Índia), a fim de avaliar as suas implicações sociais e empresariais.  

 Estes pesquisadores corroboram os conceitos de Netmeyer et al.(1995) à 

medida que apresentam a vaidade física como um comportamento que pode ser 

guiado, total ou parcialmente, por parâmetros relacionados à aparência. A 

preocupação com a aparência desejada é uma força motriz nas decisões relativas à 

higiene pessoal, dietas, exercícios físicos, bronzeamento, utilização de cosméticos, 

consumo de moda, entre outros. Relacionam ainda, que o impacto do ambiente 

sócio-cultural em que o indivíduo está inserido pode desempenhar um papel de 
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destaque no grau de importância que este atribui a sua percepção da própria 

aparência, particularmente de acordo com o gênero. Já no que se refere à 

realização pessoal, esta pode ser caracterizada pela posição de sucesso no mundo, 

que se dá em termos de acumulação de graus acadêmicos, status social, sucesso 

financeiro através de postos de trabalho, entre outros. Do ponto de vista de 

marketing, a compreensão da vaidade das realizações se torna útil ao ser 

relacionada ao consumo de produtos, em outras palavras, as pessoas que atribuem 

grande importância às realizações pessoais possuem a propensão de consumir 

produtos e serviços que comuniquem o seu grau de sucesso, tendendo a se apoiar 

em conceitos materialistas.  

 Durvasula e Lysonski (2008) apresentaram que ambos os sexos e todos os 

países sofrem o impacto da percepção da vaidade. A preocupação com a aparência 

física e realização profissional são mais elevados nas culturas orientais, em 

comparação com as culturas ocidentais. Ficou evidenciado também que tanto os 

homens quanto as mulheres são muito preocupados com a aparência física e as 

realizações profissionais, mas, no entanto, a autoavaliação da aparência física e da 

realização profissional são significativamente mais baixos entre as mulheres em 

comparação aos homens. 

 Abdala (2008) trata a vaidade como um processo ativo e contínuo de 

relacionamento do eu e do corpo com o social, sendo avaliada a partir de um 

“sistema de retroalimentação constituído por recompensas sociais obtidas com base 

na beleza”, evidenciando que os indivíduos, tendo a percepção de distanciamento 

ou falta desta, buscam, através do consumo de roupas, cirurgias plásticas, 

cosméticos, entre outros, alcançar, consciente ou inconscientemente, benefícios 

sociais como elogios e outras conquistas. Para ele: 

   “A saída desse sistema, ou ciclo, é a própria vaidade física, pois, se ela é um 
excesso de preocupação com a aparência física, então ela é um produto de toda a relação 
explicitada, podendo ser extrema ou equilibrada, dependendo da importância e do valor dado 
por alguém a essas interações” (ABDALA, 2008, p.58) 

 

 Esse autor ainda constata que a vaidade física se apresenta como 

consequência de um macro ambiente social e cultural, não sendo possível isolá-la, 

sendo manifestada pelo consumo baseado em parâmetros de comparação. 

Acrescenta que a modificação do corpo e da aparência é vista nos dias de hoje 
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como algo natural, fazendo com que a vaidade e o consumo se relacionem 

profundamente com os indivíduos.  

 Apesar de Bell (2012) ter escrito sobre materialismo, é interessante notar que 

os conceitos por ele apresentados convergem com os conceitos de vaidade já 

mencionados. Para esse autor, os consumidores demonstram seu poder na 

sociedade mostrando sua riqueza material, perseguindo os ideais materialistas em 

um processo competitivo e comparativo, ou seja para alcançar uma posição de 

status os indivíduos tendem a buscar se destacar através da norma comunitária em 

vigor, enquanto os outros também estão tentando sinalizar o seu poder social 

através das posses e exibição de bens materiais, assim o nível dos bens 

necessários para fazer uma alta declaração de poder social aumenta continuamente. 

Como resultado não há fim para nossos desejos e pouca melhora em nossa 

satisfação, apesar do crescente consumo de bens.  

   

2.4      ATITUDES EM RELAÇÃO AO DINHEIRO 

 

 O dinheiro está presente na economia e constitui uma parte importante da 

vida social. Sobre este aspecto, seu papel tem sido analisado por estudiosos nas 

áreas de psicologia, antropologia, sociologia, entre outros.  

 Para Doyle (1999), os profissionais de marketing trabalham o simbolismo do 

dinheiro e do poder, apresentando estilos de vida como sendo os ideais da 

sociedade, valorizando aqueles que possuem mais posses, a fim de aumentar o 

consumo por determinados bens e serviços. Estes retratos servem como inspiração 

para os consumidores comprarem certos produtos, corroborando a teoria de que o 

dinheiro contribui para o desenvolvimento e identificação da personalidade. 

 Durvasula e Lysonski (2010) afirmam que, em contraposição a esta linha de 

pensamento, alguns reformadores sociais criticam a obsessão pelo dinheiro e o seu 

poder de adquirir posses como algo disfuncional para a sociedade e para o 

indivíduo. Simmell (2011), por sua vez, argumenta que o dinheiro é responsável por 

relações impessoais entre os indivíduos e que a sua posse permite que a pessoa 

busque satisfazer ideais de distinção. 

 Borsato et al (2010) apresentam que o dinheiro possui significados que vão 

muito além de sua função principal como meio de troca, ou seja,  a 

representatividade do dinheiro para um indivíduo sofre a influência de outros fatores 
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como a cultura, classe social, escolaridade, e diversas outras características 

inerentes a cada grupo social. 

 Para Alvim (2003) a “forma dinheiro” possui elevado poder ao exercer seu 

papel e suas funções sociais, pois tem a capacidade de mediar a satisfação das 

necessidades humanas, individuais e sociais, alienadas historicamente ao sistema 

de apropriação individual da riqueza na sociedade moderna, e constata: 

  “Assim, constitui-se o poder do dinheiro como mediador entre as coisas para 
a satisfação das necessidades humanas e individuais, sejam elas elementares e/ou 
genéricas, sociais e/ou individuais, provindas do estômago, dos sentimentos e/ou das 
paixões, de natureza objetiva e/ou subjetiva. O dinheiro como objeto sensível e meio de 
apropriação universal das coisas constitui-se assim numa forma vazia e simples de valor. As 
mercadorias, como coisas, objeto externo, que por suas propriedades satisfazem as 
necessidades humanas, são a forma elementar da riqueza produzida na sociedade 
burguesa capitalista, produto alienado do trabalhador. Entretanto, por outro lado, são 
objetos essenciais de prazer e de atividade.” (ALVIM, 2003, p 23) 

 

 Ainda para esse autor, o dinheiro assumiu, historicamente, funções como 

direitos, meio de troca, pagamentos legais, acumulação, encarregando-se das 

equivalências monetárias e das escalas de valores, sendo empregado como unidade 

de contas seguindo as tradições sociais. 

 Segundo Moreira (2002), muitas pesquisas foram realizadas com a intenção 

de delimitar a influência do dinheiro no comportamento dos indivíduos através de 

escalas, que variam de quatro a seis fatores.Dentre elas, essa autora destaca:  

a) The Modified Semantic Differential ou Diferencial Semântico 

Modificado (WERNIMONT;FITZPATRICK, 1972) - Escala formada 

pelos componentes Fracasso-Vergonha, Aceitabilidade Social, 

Desimportância, Pecado Moral e Segurança Confortável. Utilizando 

esta escala pode-se identificar diferenças entre comportamento de 

sexos opostos e entre pessoas empregadas e desempregadas. 

b) Money Beliefs and Behaviour Scale ou Escala de Crenças e 

Comportamentos Monetários (FURNHAM, 1984) – Escala baseada 

em correlações significantes entre os componentes: Obsessão, 

Poder/gastar, Retenção, Segurança-conservativa, Inadequação e 

Esforço-habilidade com as variáveis sexo, renda, escolaridade, 

posição política, alienação, ética protestante do trabalho e 

conservadorismo social.  

c) The Money Ethic Scale ou Escala Ética do Dinheiro (TANG, 1992) - 

Em sua primeira versão, o autor relacionou como componentes o 
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Bom, Mau, Realização, Respeito, Orçamento e Poder-liberdade, 

que por sua vez se relacionavam com as seguintes variáveis: renda, 

idade, sexo, valores, satisfação com a vida, trabalho, pagamento, 

promoções, supervisores e colegas de trabalho, além de outras 

variáveis psicológicas como locus de controle, irritação e ansiedade. 

Após estudos aplicando esta escala, concluiu que consumidores 

com altas pontuações de um mesmo fator, em uma medida geral, 

apresentam crenças de que o dinheiro é bom e representa sucesso 

e, por sua vez, se sentem aptas a controlar seus orçamentos, mas 

tendem a serem pessoas mais velhas e possuir fracos valores 

religiosos, fortes valores econômicos, comportamento controlador, 

habilidade política e insatisfação no trabalho.  

d) The Money Attitude Scale ou Escala de Atitudes para Dinheiro 

(YAMAUCHI; TEMPLER, 1982) - Os fatores que compõem esta 

escala são: Poder-prestígio, Retenção, Desconfiança, Qualidade 

nas Compras e Ansiedade. Esta escala será melhor detalhada no 

item 2.4.2.  

 

2.4.1. O Consumidor e seus Valores com Relação ao Dinheiro  

  

 Furnham et al. (1994) realizou estudo comparativo das atitudes sobre 

competitividade, dinheiro e trabalho em países classificados na época como 

primeiro, segundo e terceiro mundos. Em sua pesquisa, aplicou mais de 12 mil 

questionários em jovens estudantes, distribuídos em 41 países dos 5 continentes, a 

fim de medir a ética no trabalho, a motivação para a realização pessoal, a 

competitividade e as atitudes para com o dinheiro e poupança, na intenção de 

avaliar a diferença de comportamento entre os países. Alguns resultados chamaram 

atenção, dentre eles, o paradoxo de que a própria autopercepção sobre a 

competitividade, atitudes em relação ao dinheiro e à poupança são preditores de 

crescimento, mas não da própria riqueza (PIB). Isto é, os valores analisados, em 

especial a competitividade, parecem estar positivamente relacionados com o 

crescimento econômico de um país, mas negativamente associado com a renda per 

capita. 
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 Lim e Teo (1996) avaliaram as atitudes em relação ao dinheiro com jovens 

estudantes universitários em Cingapura, indicando 8 dimensões preponderantes a 

seguir: 

 1) Obsessão: esta dimensão retrata a crença de que o dinheiro pode resolver 

todos os seus problemas e é a única coisa com a qual eles podem realmente contar; 

para eles, o dinheiro pode comprar tudo. Outros itens relativos à "Obsessão" incluem 

a crença de que ganhar dinheiro é o objetivo mais importante na vida, que o tempo 

deve ser gasto “fazendo dinheiro”. Foi identificado pelos autores que os indivíduos 

que são obcecados por dinheiro muitas vezes fantasiam sobre o que poderiam fazer 

se o possuíssem.  

 2) Poder: descreve que, intuitivamente ter dinheiro é ter poder, pois permitiria 

autonomia e liberdade para expressar as habilidades, permitindo a oportunidade de 

ser o que se quer ser. Além disso, foi identificada a crença de que pessoas com 

dinheiro são poderosas porque elas atraem muitos amigos. 

 3) Orçamento: reflete o hábito de poupança dos entrevistados e sua 

capacidade para organizar seus orçamentos. Este fator captura a utilização prudente 

de dinheiro, bem como a necessidade de poupá-lo. Os indivíduos com alta 

pontuação nesta dimensão tendem a se sentir compelidos a negociar e obter o 

melhor preço para qualquer coisa que compram. 

 4) Realização: esta dimensão cria a relação de que a quantidade de dinheiro 

ganho é um reflexo da realização ou habilidade do indivíduo. As pessoas com alta 

pontuação nesta dimensão tendem a acreditar que o dinheiro é um símbolo de 

sucesso e que o salário de uma pessoa reflete sua inteligência.   

 5) Avaliação: os itens desta dimensão refletem o grau de utilização do 

dinheiro como um padrão de avaliação ou comparação com outros indivíduos. Essa 

comparação pode resultar em sentimentos de inveja daqueles que possuem mais 

dinheiro para consumir quaisquer supérfluos ou caprichos.  

 6) Ansiedade: os fatores desta dimensão retratam o grau em que os 

indivíduos pensam e se preocupam com dinheiro. Indivíduos com alta pontuação 

nesta dimensão tendem a se sentir ansiosos ou defensivos quando perguntados 

sobre finanças pessoais e, muitas vezes, se sentem inferiores com relação àqueles 

que têm mais dinheiro do que eles. 

 7) Retenção: esta dimensão foi composta por itens que refletem o uso 

extremamente cauteloso do dinheiro ou a insegurança em gastá-lo. Indivíduos com 
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alta pontuação nesta dimensão muitas vezes têm dificuldade em tomar decisões 

sobre gastar dinheiro e se sentem culpados quando o fazem. Para esses autores, a 

idéia de “Retenção” é conceitualmente distinta de “Orçamento”, pois o primeiro 

retrata desconforto em gastar dinheiro enquanto o segundo manifesta o uso 

prudente do dinheiro.  

 8) Não-generoso: alta pontuação nesta dimensão reflete a não generosidade 

de um indivíduo, onde este não teria o hábito de praticar caridade, como por 

exemplo, de dar dinheiro à mendigos ou de emprestar dinheiro para os outros.  

 Os estudos sobre o significado do dinheiro no Brasil também estão 

relacionados ao campo da psicologia econômica. Moreira e Tamayo (1999) criaram 

uma Escala de Significado do Dinheiro (ESD) após processo de levantamento de 

dados preliminares a respeito do senso comum, com ampla amostra de indivíduos, 

de todas as regiões e com características demográficas diversas, chegando a nove 

componentes: 

 1) Poder: “Afirmação da crença de que o dinheiro é fonte de autoridade, 

prestígio e reconhecimento social, assegurando uma situação privilegiada a quem o 

possui e permitindo burlar normas sociais.” 

 2) Conflito: “Significado negativo atribuído ao dinheiro no contexto das 

relações interpessoais cotidianas. Afirmação da crença de que o dinheiro provoca 

desconfiança, conflitos, desavenças, mortes, falsidade, neurose e oportunismo.” 

 3) Prazer: “Afirmação de crenças e sentimentos positivos relacionados ao 

dinheiro. Consequências positivas atribuídas ao dinheiro, tais como: prazer, 

felicidade, bem-estar psicológico, autoestima, esperança e harmonia nas relações 

interpessoais.” 

 4) Progresso: “Significado positivo atribuído ao dinheiro em relação ao 

contexto social mais amplo, como promotor de progresso para as sociedades e a 

humanidade. Afirmação da crença de que o dinheiro é capaz de resolver problemas 

sociais e construir um mundo melhor.” 

 5) Cultura: “Significado positivo atribuído ao dinheiro como promotor do 

desenvolvimento cultural em geral. Disposição pessoal de investir dinheiro no 

desenvolvimento das ciências, artes, cultura e tecnologia.” 

 6) Desapego: “Afirmação de crenças e comportamentos envolvendo uma 

oposição entre dinheiro e espiritualidade e a necessidade de dar mais importância 

aos valores de solidariedade e generosidade que aos bens materiais”. 
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 7) Sofrimento: “Significado negativo atribuído ao dinheiro no nível da 

subjetividade envolvendo fortes emoções carregadas de sofrimento e aspectos de 

desequilíbrio emocional, tais como: angústia, depressão, frustração e impotência.” 

 8) Desigualdade: “Significado negativo atribuído ao dinheiro como fonte de 

desigualdade social, segregação e preconceito. Afirmação da crença de que o 

dinheiro cria uma forte demarcação no espaço social, dificultando o acesso de quem 

não o possui a lugares e pessoas.” 

 9) Estabilidade: “Significado positivo atribuído ao dinheiro como fonte de 

estabilidade e segurança. Afirmação de crenças e comportamentos envolvendo a 

importância de ter as necessidades básicas asseguradas e estabilidade financeira.” 

  Borsato et.al. (2010) utilizaram a escala ESD como base para uma pesquisa 

quantitativa com o objetivo de comparar o significado do dinheiro para os 

adimplentes e inadimplentes, em uma base de 60 indivíduos em Uberlândia. Neste 

estudo foram identificados oito fatores: Poder, Estabilidade, Sofrimento, Prudência, 

Realização, Obsessão, Retenção e Avaliação, mas apenas três fatores se 

mostraram significativos através da técnica de análise fatorial, dentre eles o Poder, 

indicando que o dinheiro é reconhecido como algo que remete poder a quem possui. 

A pesquisa também indicou que além do fator Poder, os fatores Estabilidade e 

Obsessão apresentam diferenças significativas entre os indivíduos adimplentes e 

inadimplentes, concluindo que os indivíduos inadimplentes atribuem ao dinheiro um 

significado de poder e obsessão maior que os adimplentes, os quais, por sua vez, 

concedem ao dinheiro um valor maior para estabilidade financeira que os indivíduos 

inadimplentes. 

 Ainda de acordo com Borsato et al., o dinheiro possui significados que “vão 

muito além de sua função principal, que seria um meio de troca”(BORSATO et al, 

p.26) e indica a existência de uma relação de influência entre o dinheiro e a classe 

social, escolaridade e cultura, entre outras características individuais.  

 

2.4.2.  A Escala de Atitudes para o Dinheiro, de Yamauchi e Templer (1982) 

 

 A Escala de Atitudes para o Dinheiro (MAS – Money Attitude Scale) foi 

desenvolvida por Yamauchi e Templer (1982) e até hoje é utilizada. Na época, 

embora o dinheiro já tivesse se tornado um importante influenciador da vida 

moderna, os materiais sobre este assunto ainda eram escassos, com apenas uma 
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quantidade limitada de informações teóricas e clínicas relevantes na literatura 

psicológica. 

 Dessa forma a MAS foi desenvolvida com o intuito de se criar um instrumento 

padronizado que auxiliasse na investigação dos aspectos psicológicos do dinheiro, 

medindo as atitudes relacionadas a ele.  

 Com base em trabalhos de psicológos e psicanalistas, Yamauchi e Templer 

(1982) propuseram uma escala de atitude com relação ao dinheiro que partiu de três 

amplos aspectos sobre o dinheiro: (a) segurança, que diz respeito ao otimismo, à 

confiança, ao conforto e seu oposto, o pessimismo, insegurança e insatisfação, (b) 

retenção, que inclui parcimônia, acumulação e traços de personalidade obsessiva, e 

(c) o poder do prestígio, que compreende aspectos de status, importância, 

superioridade e aquisição. 

 Foram criados 62 itens com o objetivo de refletir os três construtos de 

conteúdo citados. Os pesquisadores aplicaram questionário com sete pontos de 

avaliação em escala do tipo Likert, utilizando “sempre” e “nunca” como pontos finais. 

Os itens foram aplicados à amostra de 299 sujeitos, voluntários da população em 

geral de Los Angeles e Fresno, Califórnia, composta por 112 homens e 187 

mulheres, com idades de 17 a 75, com uma média de 32 anos e desvio padrão de 

11,5. Na amostra 33% tinham seus rendimentos anuais abaixo dos US$ 10.000, 

51% entre US$ 10.000 e US$ 30.000 e 15% mais de US $ 30.000. Os participantes 

foram recrutados na Fresno City College (n=90), funcionários de uma grande loja de 

departamentos em Fresno (n=15), pessoas ligadas à área de negócios e vendas em 

Fresno (n=25), funcionários de um centro de aconselhamento também em Fresno (n 

= 15), vários funcionários administrativos e profissionais da área de saúde de três 

grandes hospitais em Los Angeles (n=125) e os membros de dois centros de serviço 

social para crianças também em Los Angeles (n = 30). Para todos foi dito que a 

pesquisa era parte de um projeto sobre dinheiro e comportamento humano.  

  

2.4.2.1  O Poder-Prestígio  

 

 Yamauchi e Templer (1982) apresentaram a primeira dimensão na Tabela 1 

contendo os nove itens que sugeriram ser rotulados como "Poder Prestigio". A alta 

pontuação nestes itens descreve indivíduos que apontavam para o uso do dinheiro 

como forma de impressionar e influenciar outras pessoas e como um símbolo de 
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sucesso. Pessoas com altas pontuações em Poder-Prestigio parecem ter atitudes 

que indicam a importância na busca pelo status, a concorrência, o reconhecimento 

externo e a aquisição. Uma pontuação baixa, ao contrário, configuram indivíduos 

que parecem possuir atitudes que minimizam a preocupação com o dinheiro como 

um símbolo de sucesso e status e como um instrumento para influenciar os outros. 

TABELA 1 

 

Fator 1: Poder-Prestigio 

Dimensão Teórica 
Original 

Fator de 
carga 

Item 

Poder Prestigio .613 
Eu uso o dinheiro para influenciar outras pessoas a fazer coisas para 
mim. 

Poder Prestigio 
.590 

Eu devo admitir que compro  coisas porque sei que vão impressionar 
os outros. 

Poder Prestigio 
.564 

Com toda a honestidade, eu tenho coisas boas a fim de impressionar 
os outros. 

Poder Prestigio 
.540 

Eu me comporto como se o dinheiro fosse o símbolo máximo de 
sucesso. 

Poder Prestigio 
.517 

Eu devo admitir que às vezes me gabo sobre quanto dinheiro eu 
ganho. 

Poder Prestigio 
.512 

Pessoas que me conhecem dizem que dou muita importância a 
quantidade de dinheiro que uma pessoa tem como um sinal de seu 
sucesso. 

Poder Prestigio 
.508 

Aparentemente eu demonstro mais respeito às pessoas que tem mais 
dinheiro que eu. 

Poder Prestigio 
.454 

Eu tendo a julgar as pessoas mais pelo seu dinheiro do que pelos 
seus feitos. 

Poder Prestigio 
.414 

Frequentemente eu tento descobrir se outras pessoas ganham mais 
dinheiro do que eu. 

Fonte: Yamauchi e Templer, 1982 

  

2.4.2.2  Orientação para o futuro  

 

 Yamauchi e Templer definem sete itens para a delimitação da segunda 

dimensão, com o resultado apresentado na tabela abaixo. 

TABELA 2 

Fator 2: Orientação para o Futuro 

Dimensão Teórica 
Original 

Fator de 
carga 

Item 

Segurança .728 Eu faço planejamento financeiro para o futuro. 

Segurança .711 
Eu coloco o dinheiro de lado, quando penso na base para o meu 
futuro 

Segurança .627 Eu poupo agora para me preparar para a velhice 

Retenção .552 Eu acompanho meu dinheiro. 

Retenção .536 Eu sigo um orçamento financeiro cuidadoso. 

Retenção .436 Eu sou muito prudente com o dinheiro. 

Segurança .425 Eu tenho dinheiro disponível, no caso de novas mudanças na 
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economia. 

Fonte: Yamauchi e Templer, 1982 

 

 Em tradução livre consideramos “Retention Time” não como “tempo de 

retenção” mas sim como “Orientação para o Futuro”, no sentido de poupança. Para 

os autores, a alta pontuação neste fator descreve o comportamento de indivíduos 

que possuem a preocupação com a estabilidade financeira no futuro e, para tal, 

tendem a criar planejamentos detalhados para a acumulação de bens. Estas 

pessoas atribuem grande valor ao processo de preparação para a velhice e tem 

como objetivo alcançar um status de segurança no futuro. Em contraposição, as 

pessoas com baixa pontuação neste fator podem ser descritas como imediatistas, 

com uma maior preocupação com o presente em detrimento ao futuro e acabam por 

ser mais relapsas em relação aos planejamentos financeiros.  

  

2.4.2.3.  Ansiedade 

 

 O terceiro elemento apresentado na Tabela 3 é constituído por seis itens que 

Yamauchi e Templer (1982) apresam sob o título "Ansiedade". Apesar dos cinco 

primeiros itens caracterizarem bem este fator, foi incluído um item adicional 

"Preocupa-me não ser financeiramente seguro" mesmo ficando um pouco abaixo do 

critério para inclusão. Os autores consideraram esta inclusão necessária para 

melhor definir o significado de ansiedade. Uma pessoa com alta pontuação poderia 

ser vista como mantenedora da atitude de que o dinheiro é uma fonte de ansiedade, 

bem como uma fonte de proteção contra a mesma. Resultados baixos, ao contrário, 

poderiam descrever pessoas menos preocupadas e mais relaxadas e por 

consequência, menos ansiosas com o dinheiro e situações financeiras.  

TABELA 3 

 

Fator 3: Ansiedade 

Dimensão Teórica 
Original 

Fator de 
carga Item 

Segurança .537 É difícil pra mim deixar passar uma pechincha. 

Segurança .501 Me incomoda quando eu tenho que passar por uma venda. 

Segurança .476 Eu gasto dinheiro para me sentir melhor 

Segurança .433 
Eu demonstro sinais de nervosismo quando eu não tenho dinheiro 
suficiente. 

Segurança .414 Eu mostro sinais de preocupação quando o assunto é dinheiro. 

Segurança .370 Preocupa-me não me tornar financeiramente seguro. 
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Fonte: Yamauchi e Templer, 1982 
 

 

2.4.2.4  Desconfiança  

 

 Os sete itens que compuseram o quarto fator, explicitados na tabela abaixo, 

foram apresentados por Yamauchi e Templer (1982) sob o título "desconfiança". 

Embora oito itens tenham sido relacionados pelos autores, o último “Eu fico 

preocupado quando o assunto é dinheiro” recebeu um peso menor e não foi incluído, 

pois parecia estar mais relacionado com o fator Ansiedade. Um indivíduo com alta 

pontuação neste fator tende a demonstrar atitudes hesitantes, tendo um 

comportamento desconfiado com relação ao dinheiro. Em contraste, um marcador 

baixo é visto como uma pessoa confiante frente às situações que envolvem o 

dinheiro.  

TABELA 4 

 

Fator 4: Desconfiança 

Dimensão Teórica 
Original 

Fator de 
carga Item 

Retenção .563 Eu argumento ou reclamo sobre o custo de coisas que eu compro. 

Segurança .554 
Me incomoda quando eu descubro que poderia ter conseguido algo 
mais barato em outro lugar. 

Segurança .542 
Depois de comprar alguma coisa, eu me pergunto se poderia ter 
obtido o mesmo por menos em outro lugar. 

Retenção .501 
Eu automaticamente digo “eu não posso pagar isso”, 
independentemente se eu posso ou não. 

Retenção .494 Quando eu compro algo, eu reclamo do preço que eu paguei. 

Retenção .438 Eu hesito em gastar dinheiro, mesmo em necessidades. 

Segurança .434 
Quando eu faço uma compra grande, eu tenho a suspeita de que eu 
obtive alguma vantagem. 

Fonte: Yamauchi e Templer, 1982 
 

 Os autores também estabelecem a relação da alta pontuação nesta dimensão 

com a falta de fé na própria capacidade de tomar decisões de compra eficientes.  

 

2.4.2.5 Qualidade 

  

 Os cinco itens que compõem o Fator 5 na tabela abaixo, foram apresentados 

pelos pesquisadores sob nome de "Qualidade".  
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 As altas pontuações neste fator indicam a preferência para a compra de 

produtos de alta qualidade. Para Yamauchi e Templer (1982) os indivíduos com 

pontuação alta possuem a tendência à acreditar que se obtém o melhor pagando 

mais alto pela qualidade desejada. Resultados baixos são vistos como pessoas que 

possuem uma atitude contrária a anterior, acreditando que a qualidade não é 

importante na compra de produtos. 

 TABELA 5 

Fator 5: Qualidade 

Dimensão Teórica 
Original 

Fator de 
carga Item 

Retenção .788 Eu compro produtos “top de linha”. 

Segurança .616 Eu gasto mais para obter o melhor. 

Segurança .609 
Eu pago mais caro por algo porque eu sei que devo escolher para 
obter o melhor. 

Retenção .585 Eu compro os itens mais caros disponíveis. 

Retenção .532 Eu compro produtos pela marca. 

Fonte: Yamauchi e Templer, 1982 

 

2.4.2.6 Utilização da Escala MAS 

 

 Roberts e Jones (2001) utilizaram a escala desenvolvida por Yamauchi e 

Templer (1982) com o objetivo de investigar as atitudes em relação ao dinheiro e ao 

crédito, analisando o uso do cartão de crédito em compras compulsivas por 

estudantes universitários americanos. A pesquisa também objetivou avaliar o papel 

do próprio cartão de crédito no processo de compra.  

 Os resultados reforçaram os conceitos iniciais de Poder-Prestígio, indicando 

que as pessoas de pontuação alta nesta dimensão utilizam o dinheiro como uma 

ferramenta para influenciar e impressionar os outros e como um símbolo de sucesso. 

Para elas o dinheiro significa poder e é usado tanto para comprar carros, roupas, 

casas ou alimentos como para comprar status, dominação e controle. Para estes 

indivíduos o dinheiro tem como sua principal utilidade a remoção dos obstáculos nas 

suas buscas pelo poder, sabedores de que o dinheiro por si só já representa status. 

 Roberts e Jones (2001), ao aplicar a escala para avaliação do fator ansiedade 

junto aos compradores compulsivos identificaram que os indivíduos com pontuação 

elevada neste fator enxergam o dinheiro como uma fonte de ansiedade ou como 

algo necessário para a sua tranquilidade. Compradores compulsivos têm no ato de 
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comprar uma solução rápida contra a ansiedade, utilizando-o assim como forma de 

aliviar o stress.  

 Os autores relacionaram ainda o fator desconfiança com a sensibilidade que 

os consumidores têm em relação aos preços. Nesse sentido os consumidores que 

apresentaram maior desconfiança com relação a possíveis sobrepreços são menos 

propensos a serem compradores compulsivos.  

 Durvasula e Lysonski (2010) aplicaram a escala MAS junto aos jovens 

consumidores chineses, com a finalidade de testar as mesmas hipóteses propostas 

neste trabalho, com itens sendo avaliados através de escalas de sete pontos (sendo 

1 = nunca e 7 sempre). O estudo também incluiu seis itens propostos originalmente 

por Richins em 1987 (Richins, 2004) para a dimensão materialismo e os cinco itens 

propostos na escala de vaidade de Netemeyer et.al. (1995) com as respectivas 

medidas de auto avaliação das realizações profissionais. Os itens que descreveram 

as diversas escalas utilizadas foram: 

a) Itens que mediram dimensão “poder prestígio” das atitudes para o dinheiro: 

 Eu uso o dinheiro para influenciar outras pessoas a fazer coisas para mim. 

 Eu compro coisas porque sei que elas vão impressionar os outros. 

 Eu tenho coisas boas a fim de impressionar os outros. 

 Eu me comporto como se o dinheiro fosse o símbolo máximo do sucesso. 

 Eu gosto de dizer às pessoas sobre o dinheiro que eu ganho. 

  As pessoas que me conhecem dizem que eu dou muita importância a 

quantidade de dinheiro que as pessoas têm como sinal de seu sucesso. 

 Eu demonstro mais respeito por aquelas pessoas que possuem mais dinheiro 

do que eu. 

 Eu tendo a julgar as pessoas pelo seu dinheiro ao invés dos seus feitos. 

 Eu tento descobrir se outras pessoas ganham mais dinheiro do que eu. 

 

b) Itens que mediram a dimensão “desconfiança” das atitudes para o dinheiro: 

 Eu reclamo do custo das coisas que compro. 

 Me incomodo quando descubro que eu poderia ter conseguido comprar algo 

por menos em outro lugar. 

 Depois de comprar alguma coisa, eu fico imaginando se poderia ter comprado 

o mesmo, mais barato, em outro lugar. 



29 
 

 Eu automaticamente digo "eu não posso pagar por isso", independentemente 

se posso ou não. 

 Quando eu compro alguma coisa, eu reclamo sobre o preço que paguei. 

 Eu hesito em gastar dinheiro, mesmo quando tenho uma necessidade. 

 Quando eu faço uma compra grande, eu acredito que estou levando alguma 

vantagem.  

 

c) Itens que mediram a dimensão “ansiedade” das atitudes para o dinheiro: 

 É difícil para eu deixar passar uma pechincha. 

 Me incomodo quando eu tenho que deixar passar uma oferta. 

 Eu gasto dinheiro para me sentir melhor. 

 Eu mostro sinais de ansiedade quando eu não tenho dinheiro suficiente. 

 Eu demonstro minha preocupação quando se fala em dinheiro. 

 Eu me preocupo em não estar financeiramente seguro. 

 

d) Itens que mediram o “materialismo”: 

 É importante para mim, ter coisas realmente boas. 

 Eu gostaria de ser rico o suficiente para comprar o que eu quiser. 

 Eu seria mais feliz se eu pudesse me dar ao luxo de comprar mais coisas. 

 Às vezes me incomoda um pouco não poder comprar todas as coisas que eu 

quero. 

 As pessoas dão muita importância às coisas materiais. 

 É verdade que o dinheiro pode comprar a felicidade. 

 

e) Itens que mediram a “vaidade da conquista”: 

 No sentido profissional, eu sou uma pessoa muito bem sucedida. 

 Minhas conquistas são altamente consideradas pelos outros. 

 Eu sou uma pessoa realizada. 

 Eu sou um bom exemplo de profissional de sucesso. 

 Outros desejam ser tão bem sucedidos quanto eu.  

O resultado da pesquisa foi representado pela figura abaixo: 

FIGURA 1 – Modelo gráfico representando as relações entre as dimensões da 
escala MAS e o Materialismo e entre a dimensão poder prestígio e vaidade da 
conquista – por Durvalusa & Lysonski 2010 
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 O “*” indica nível de significância de 0,05, “**” indicam nível de significância de 

0,10, ns: indica estimativa caminho não significativa. 

 O primeiro conjunto de hipóteses envolveu as dimensões da escala de atitude 

em relação ao dinheiro e o materialismo, onde, segundo os autores, a expectativa de 

significância entre poder-prestígio e ansiedade foi confirmada, assim como a relação 

entre desconfiança e materialismo não se confirmou, suportando assim as três 

primeiras hipóteses junto àquela população. 

 Para eles, intuitivamente, seria óbvio que os indivíduos que possuem alto 

grau de materialismo estariam propensos a reconhecer que o dinheiro é uma fonte 

que daria poder e prestígio através de seus ganhos materiais. Além disso, o jovem 

considerado materialista seria propenso a ver o dinheiro como sendo necessário 

para adquirir bens e atingir objetivos materialistas sendo suscetíveis a agravar a 

própria ansiedade. Já a falta de uma relação significante entre desconfiança e 

materialismo, indica que o materialismo não estava envolvido na criação de 

sentimentos de hesitação, desconfiança e dúvida em relação a situações 

envolvendo dinheiro e na falta de confiança na habilidade de tomar decisões de 

compra eficientes. 

 Os autores também confirmaram a hipótese de que a relação de poder-

prestígio e vaidade é significante, sugerindo que a vaidade está conectada com o 

sentimento de que o dinheiro é um símbolo de sucesso para o jovem consumidor 

chinês. 
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 Concluem que os jovens consumidores chineses são propensos ao mesmo 

modelo de atitudes das pessoas jovens encontradas em sociedades pós-industriais, 

indicando que estes jovens tendem a se tornar parte do segmento global que busca 

satisfação no consumo dos novos bens e modismos e, uma vez que, os resultados 

da pesquisa apontaram que estes jovens consideram o dinheiro como uma fonte de 

poder e de prestígio, os mesmos começam a entrar em contraste com as antigas 

gerações chinesas que eram proibidas de ter este tipo de pensamento. Com o 

dinheiro nos deparamos também com a tendência que o jovem consumidor chinês 

passa a ter de se expressar e se sentir mais importante. 

 Em suas considerações finais, presumem que, à medida que a China evolui 

durante a sua metamorfose econômica e cultural, o dinheiro tem se tornado o meio 

para aqueles que desejam ser modernos e bem-sucedidos, permitindo que eles 

atinjam não apenas um novo posicionamento social, indo além do acúmulo de bens, 

caracterizando-se como poder e controle sobre os outros, ou seja, contribuindo para 

o materialismo e as expressões de vaidade.  

  

2.5     O CONSUMIDOR DE BAIXA RENDA E SEUS VALORES COM RELAÇÃO AO 

DINHEIRO 

 

2.5.1 O Consumidor de Baixa Renda  

  

 Para Solomon (2011), nossa sociedade evoluiu de uma cultura de massa para 

uma cultura diversa, com uma infinita quantidade de opções de bens e serviços para 

consumo. Para ele, as classes sociais são grupos de indivíduos praticamente iguais 

em termos de renda e posição social e, sugere ainda, que as classes possuem a 

disposição para se socializar e dividir muitos valores e ideias de como se deve viver 

a vida. Destaca, ainda, que muitas vezes o consumidor compra produtos não pelo 

que eles fazem, mas sim pelo que eles representam, em outras palavras, que os 

papéis destes bens podem ser maiores que apenas as tarefas que eles realizam.  

 Para Barros e Giambiagi (2011), vivemos uma transformação no Brasil, com a 

incorporação de novos segmentos sociais ao mercado de consumo. Esses autores 

indicam que este fato é consequência da construção de uma das maiores redes de 

proteção social do mundo (através de programas sociais como bolsa família, 

aposentadoria rural, seguro desemprego, entre outros) e dos aumentos significativos 
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do salário mínimo. Citam que em 2000 o preço do carro popular variava em torno de 

160 salários mínimos e em 2009 apenas 63. O país ainda superou a média mundial 

do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) se colocando à frente dos demais 

países que formam os BRICs e se aproximando dos indicadores sociais dos países 

da Europa Central e Oriental. Em seu estudo, apresentam ainda o fato de que o 

percentual da população total que vivia abaixo da linha da pobreza caiu 

drasticamente e a chamada classe média, que representava 30% da população na 

década de 90 passa a representar cerca de 50%. 

 Néri (2010) divide as classes sociais seguindo o seguinte critério: A classe E é 

formada por pessoas com renda familiar de até R$ 705. A classe D é formada por 

famílias que possuem renda mensal entre R$ 705 e R$ 1.126 por mês. Já a classe 

C, objeto de nossa pesquisa, é composta por famílias com renda entre R$ 1.126 e 

R$ 4.854. A classe B abrange indivíduos com renda familiar entre R$ 4.854 e R$ 

6.329. Qualquer família que possua rendimentos mensais superiores a este valor é 

considerada classe A.  

 Para Mattoso (2011), ao estudar a base da pirâmide como consumidora, 

encara-se uma visão mais positiva e fica patente que as classes menos favorecidas, 

ao utilizarem o consumo como inclusão social, aumentam também a sua relevância 

junto a sociedade. 

 D’Angelo (2012) observa que o endividamento das famílias brasileiras cresce 

e hoje compromete em média 43% da renda com prestações. Este indicador 

aumentou gradativamente desde 2004 quando as dívidas representavam 23% do 

dinheiro que entrava na casa. Ainda menciona que os que ganham menos são os 

mais “apertados”, fazendo referência a pesquisa realizada pela CNDL, 

Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (2012) a qual indica que 58,6% das 

famílias com renda mensal de até R$ 6,2 mil estão endividadas, das quais 23,4% 

com débitos vencidos e 7,3% sem condições de sanar tais dívidas.  

 Para Barros e Costa (2008), o consumidor emergente não busca 

exclusividade, mas inclusão e pertencimento ao adquirir sonhos que passam a estar 

ao seu alcance. Para essa autora, o consumidor habitual valoriza a diferenciação, a 

exclusividade e a ostentação, diferente do emergente, o qual prefere as vantagens e 

as razões concretas para a compra. 

 Ferreira (2012) percebeu que existe uma concentração de jovens com baixo 

nível de consciência para o uso do dinheiro na classe C. Ao classificar grupos de 



33 
 

jovens adultos em “Conscientes” e “Não conscientes”, com relação ao gasto de 

dinheiro, identificou o perfil mais “Planejador” no grupo Consciente, descrito por 

consumidores cautelosos que gastam seus rendimentos com parcimônia, se 

preocupam com o futuro e tem o hábito da poupança. Já o grupo “Não conscientes” 

apresentou um perfil mais impulsivo, aventureiro e imediatista, sendo que este grupo 

foi, inclusive, o que obteve a maior representatividade. 

  Mattoso (2011) constata que, mesmo com o aumento do interesse pelo 

consumo das classes sociais mais baixas por parte dos profissionais de mercado e 

pesquisadores, ainda existe muita falta de conhecimento sobre o assunto e 

exemplifica com a suposição aceita por boa parte dos profissionais de marketing de 

que as camadas inferiores procuram copiar as superiores, quando estudos de 

campo demonstram que estas referências são usadas na busca de distinção entre 

os iguais.  
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3          METODOLOGIA                                                                                                                                                               

 

3.1       TIPO DE PESQUISA 

  

 O tipo de pesquisa utilizado neste estudo é denominado descritivo que, de 

acordo com Gil (2010) tem a finalidade de propiciar o estudo, análise, registro e 

interpretação de fatos sem que o pesquisador interfira. Estuda-se e descrevem-se  

as características de determinada população, apresentando como opção  encontrar 

relações entre as variáveis estudadas. Este autor destaca ainda entre as pesquisas 

descritivas encontram-se as que estudam as particularidades de um determinado 

grupo por meio de sua distribuição por idade, sexo, naturalidade, escolaridade ou, 

ainda, pesquisas que visam identificar opiniões, atitudes, crenças de uma 

população.  

 Cabe salientar que a pesquisa descritiva objetiva relacionar variáveis, como 

por exemplo, a relação existente entre política partidária e determinado grau de 

escolaridade. Algumas pesquisas ultrapassam os limites da simples identificação de 

relações e buscam determinar a natureza das mesmas, aproximando-se das 

pesquisas explicativas.  

 Com relação ao momento no tempo em que os dados foram coletados foi 

utilizado o corte transversal, que considera a coleta dos dados em um único 

momento. A análise e descrição das variáveis estudadas também são feitas num 

único momento (Sampieri et all, 1991). 

 Quanto aos meios para desenvolvimento da pesquisa foram utilizadas bases 

bibliográficas e a abordagem quantitativa do tipo Survey. Para Martins e Theóphilo 

(2009) a pesquisa bibliográfica é a estratégia necessária para o início de qualquer 

pesquisa científica, pois procura elucidar e analisar determinado tema, problema ou 

hipótese sustentado por referenciais anteriormente publicados. Na mesma linha, Gil 

(2010) aponta a revisão bibliográfica como necessária para prover a fundamentação 

teórica à pesquisa, além do diagnóstico do atual estágio de conhecimento sobre o 

tema. Acrescenta que a maior vantagem da pesquisa bibliográfica se encontra no 

fato de que a mesma permitirá ao pesquisador acessar uma amplitude maior de 

fenômenos do que seria possível diretamente. Esta vantagem se torna ainda mais 

indispensável quando em face de problemas de pesquisa que necessitam análise de 

dados muito dispersos. 
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 A abordagem quantitativa, descrita por Michel (2009) pela utilização de 

quantificação de variáveis, foi utilizada tanto para a coleta de informações quanto 

para a análise das mesmas por meio de técnicas estatísticas. Neste contexto, a 

pesquisa quantitativa deverá buscar resultados “precisos, exatos, comprovados 

através de medidas de variáveis preestabelecidas” para que seja possível confirmar 

e elucidar seu impacto sobre outras variáveis para o que serão utilizadas medidas 

de correlações, análise de médias e frequência de incidências.  

 De forma análoga, Martins e Theóphilo (2009) descrevem as pesquisas 

quantitativas como sendo aquelas em que os elementos e evidências reunidas 

podem ser medidos. 

 A coleta de dados por meio de um método quantitativo denominado survey 

permite que se coletem dados ou informações quantitativas a respeito de uma ou 

mais populações. Os tipos de dados mais comumente coletados em surveys são: 

ideias, sentimentos, planos, crenças, opiniões e atitudes. Para Martins e Theóphilo 

(2009), as surveys devem ser utilizadas quando os pesquisadores têm como objetivo 

avaliar questões referentes à distribuição de uma variável ou sobre as relações entre 

características de grupos ou pessoas, conforme observadas em situações naturais. 

 Gonçalves e Meirelles (2004) esclarecem que as surveys são a base para o 

método hipotético. De acordo com eles, ao se definir a amostra de um determinado 

universo, esta deve possuir características similares, a fim de extrair as medidas 

ambicionadas. Assim, este processo acaba por apresentar uma “força 

generalizante”, uma vez que, se fundamenta nos princípios estatísticos. 

 Considerarmos esta como sendo a metodologia mais adequada para 

responder as hipóteses propostas, levando ainda em consideração que a adoção da 

mesma se fez necessária pela necessidade de seguir a mesma estrutura do artigo 

de Durvasula e Lysonski (2010).  

 

3.2       COLETA DE DADOS  

 

 Para esta pesquisa foi utilizado uma survey com a já testada Escala MAS, 

supracitada e detalhada no referencial teórico (item 2.4.2.).  A escala em questão é 

do tipo Likert. Segundo Martins e Theóphilo (2009) a escala Likert  é um dos tipos de 

medida mais utilizada em investigações sociais. Estas escalas são formadas por um 

grupo de itens apresentados para os pesquisados sob a forma de afirmações a partir 
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das quais os mesmos devem expressar suas opiniões, selecionando um entre os 

cinco ou sete pontos de uma escala. Cada um destes pontos é associado a um valor 

numérico, sendo assim, cada indivíduo recebe uma pontuação para cada afirmação, 

e o somatório desses pontos indicará se o sujeito tem uma atitude favorável ou 

desfavorável em relação a um determinado assunto.  

 Ainda descrevem que as afirmações devem qualificar positiva ou 

negativamente a atitude que está sendo medida, com o cuidado de expor apenas 

uma relação lógica entre um sujeito e um complemento. 

 O primeiro passo para a construção da survey proposta para o presente 

estudo foi a tradução das escalas originais seguida por tradução reversa com o 

auxílio de profissionais bilíngues. 

 A escala utilizada na pesquisa é composta por 33 itens, distribuídos em cinco 

dimensões: poder/prestigio, desconfiança, ansiedade, vaidade e materialismo.  As 

dimensões poder/prestigio, desconfiança e ansiedade foram retiradas da Escala 

MAS e as dimensões vaidade e materialismo foram retiradas da proposta de Richins 

(1987) e Netemeyer (2008) respectivamente. A coleta de dados empregou a escala 

MAS, onde todos os itens foram medidos através de escalas do tipo Likert de sete 

pontos (sendo 1 para Nunca e 7 para sempre),e também incluiu os seis itens 

utilizados por Richins (1987) para medir a dimensão de materialismo e a dimensão 

de vaidade de conquista, proposta por Netemeyer et al (1995) com cinco itens, em 

ambas essas dimensões também foram utilizadas  a escala do tipo Likert de sete 

pontos de variação (sendo 1 para Discordo Totalmente e 7 para Concordo 

Totalmente). 

 Seguindo as propostas das pesquisas citadas, a aplicação foi 

autoadministrada, ou seja, o questionário foi entregue ou disponibilizado a cada 

respondente, que assinalou para cada um dos 33 itens a opção que mais 

satisfatoriamente representava sua opinião. 

 Os questionários foram distribuídos através do link 

(https://pucpr.us2.qualtrics.com/SE/?SID=SV_9FSriKUhbM1CdMx), divulgado basicamente por 

e-mail e redes sociais. Este link remeteu ao site que apoia o software “Qualtrics”, 

que tem como objetivo registrar e tabular os dados da pesquisa. 

 Em uma primeira etapa foi solicitado a professores de instituições de ensino 

superior, que fazem parte da rede de relacionamento dos pesquisadores o apoio a 

divulgação através de e-mail ou de redes sociais para seus alunos, à pesquisa. 

https://pucpr.us2.qualtrics.com/SE/?SID=SV_9FSriKUhbM1CdMx
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 Em uma segunda etapa, com o apoio dos mesmos professores, foram 

aplicados também  questionários impressos (ANEXO I) em salas de aula de várias 

Instituições de Ensino Superior. Os questionários válidos foram então digitados no 

mesmo software, formando assim a base de pesquisa para este trabalho. 

 Foram abordados alunos de instituições de ensino no Rio Grande do Norte, 

em Fortaleza, na região serrana do Rio de Janeiro e duas instituições em Curitiba.  

 Cabe ressaltar que a utilização de redes sociais na primeira etapa da coleta 

fez com que jovens, de outras cidades também tivessem acesso a pesquisa e a 

respondessem espontaneamente.   

 

3.3      POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 Conforme dito anteriormente a seleção da população ocorreu por 

conveniência, direcionada em instituições de ensino superior que atendem jovens e 

adultos de classe C. 

 Para a definição do perfil da classe C foi utilizada a classificação adotada por 

Neri (2011), que considera a faixa de renda como delimitador entre classes, 

desconsiderando demais aspectos.  

 Com relação às demais características da população, segundo o IBGE 

(ilustrado no Gráfico 1), o Brasil aponta para o equilíbrio na população, uma vez que 

existe uma divisão proporcional entre mulheres e homens que em 2009 foi 

identificada sob a  razão de 100 mulheres para cada 94,8 homens, razão esta que 

se altera muito pouco entre as faixas etárias.  

Gráfico 1 
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 É fato que os jovens correspondem a uma faixa significativa da população 

brasileira, e como o apontado pelo IBGE (2010), identificamos que existe uma 

grande divergência entre os especialistas da área, quanto aos critérios de 

agrupamento etário e consequentemente a suas classificações entre crianças, 

adolescentes e jovens. Face ao exposto foi feita a opção de se utilizar a 

classificação adotada por Durvasula e Lysonski (2010), configurando como jovens a 

população que figura entre 15 e 29 anos.  

 Em resumo, temos no Brasil 51.340.478 jovens que representam 26,92%, 

conforme indicado na Tabela 6. 

 

TABELA  6 - População residente, por situação do domicílio, sexo e idade, segundo 

a condição no domicílio e compartilhamento da responsabilidade pelo domicílio 2010  

 

Idade Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres

Total 190.755.799 93.406.990 97.348.809 100 48,97 51,03

15 a 17 anos 10.357.874 5.223.476 5.134.398 5,43 2,74 2,69

18 ou 19 anos 6.632.998 3.335.392 3.297.606 3,48 1,75 1,73

20 a 24 anos 17.245.192 8.630.229 8.614.963 9,04 4,52 4,52

25 a 29 anos 17.104.414 8.460.995 8.643.419 8,97 4,44 4,53

Jovens 15 a 29 51.340.478 25.650.092 25.690.386 26,92 13,45 13,47

População residente (Pessoas) População residente (Percentual)

 
Nota: 

1 - Dados do Universo.

2 - A categoria Pessoa responsável inclui as pessoas Sem declaração de compartilhamento de 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 

responsabilidade pelo domicílio. 

 
 

A pesquisa foi realizada junto a uma amostra não probabilística selecionada 

através do critério de acessibilidade, utilizando alunos de instituições de ensino na 

região metropolitana de Natal, Curitiba e Rio de Janeiro, no entanto sem impor 

restrições à jovens de outras localidades. Para este fim contamos com o auxílio de 

professores e alunos de Instituições de Ensino Superior, além de nossa própria rede 

de relacionamento, para distribuição dos questionários por e-mail e redes sociais.  

A pesquisa original de Durvasula e Lysonski (2010) explorou as dimensões da 

escala MAS utilizando uma base de 127 jovens consumidores chineses de uma 

grande cidade, onde 55% eram do sexo masculino, com uma média de idade de 

20,5 anos. Mediante os dados citados acima consideramos então que a amostra 
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desta pesquisa, com 274 indivíduos, média de idade de 24,65 anos, e 52% do sexo 

masculino atendeu às nossas expectativas.  

 

3.4      TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Para a etapa de tratamento de dados a pesquisa foi conduzida de modo a 

classificar a amostra de 274 indivíduos e validar a qualidade da mesma, 

considerando válidos apenas os questionários que indicaram indivíduos cuja renda 

familiar estivesse entre R$ 1.126 e R$ 4.854, classificando a todos como classe C.  

Classificou-se então a amostra por sexo (masculino e feminino) e pelas 

cidades de residência, esta última classificação permitiu o agrupamento em regiões.  

 Os dados coletados foram classificados, organizados e tabulados para serem 

submetidos aos testes estatísticos, os quais por sua vez permitiram a sua análise e 

interpretação. Para cada uma das 31 questões e para a média de cada construto 

(constituída da média aritmética dos valores atribuídos a cada questão do construto), 

foi calculado o desvio padrão, a média e o intervalo de confiança para a média de 

95%. A análise dos intervalos de confiança para cada dimensão (poder prestigio, 

desconfiança, ansiedade, vaidade e materialismo) ajudou a atender os objetivos 

intermediários, respectivamente, a seguir: 

 Avaliar se o jovem de Classe C reconhece o dinheiro como fonte de poder e 

prestígio;  

 Avaliar se o jovem de Classe C reconhece o dinheiro como fonte de 

desconfiança;  

 Avaliar se o jovem de Classe C reconhece o dinheiro como fonte de 

ansiedade;  

 Verificar se o jovem da classe C pode ser considerado materialista; 

 Verificar se o jovem da classe C pode ser considerado vaidoso. 

 Para a verificação das hipóteses desse trabalho a correlação linear foi 

utilizada para avaliar a relação entre as dimensões da escala MAS (poder-prestígio, 

desconfiança e ansiedade) e o construto materialismo (H1, H3 e H2, 

respectivamente), bem como entre a construto poder-prestígio da MAS e a 

dimensão vaidade de conquista (H4), conforme demonstrado na Figura 2, adaptação 

da  representação gráfica utilizada por Durvasula e Lysonki (2010). 
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FIGURA 2  – Relação entre dimensões 
 

 

 

 

Fonte: Durvasula, S.; Lysonski,S. (2010) – Adaptada pelo autor. 

 

 A correlação estatística ou coeficiente de correlação indica a direção do 

relacionamento linear entre duas variáveis. Em outras palavras, procura-se verificar 

se existe relação entre duas ou mais variáveis, isto é, saber se as alterações 

sofridas por uma das variáveis são acompanhadas por alterações nas outras, 

podemos então dizer que a correlação se refere a medida da relação entre duas 

variáveis, sem necessariamente indicar que existe alguma razão de casualidade 

entre elas.  

Cada indivíduo recebeu uma pontuação através da média das respostas das 

questões relacionadas a cada dimensão, dessa forma, altas pontuações em 

determinadas dimensões descreveram indivíduos que possuem atitudes que se 

identificam mais com este construto e de forma análoga, baixas pontuações 

caracterizam pouca afinidade com a dimensão.  

Finalmente foram relacionadas as médias destes construtos, indivíduo a 

indivíduo, a fim de medir a existência da correlação na amostra, conforme indicado 

na figura 2, e afim de validar a existência das relações das dimensões da escala 
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MAS (poder prestígio, ansiedade e desconfiança) com o construto materialismo e da 

dimensão poder prestígio com a dimensão vaidade da conquista.  

 

3.5      LIMITAÇÕES 

  

 Segundo Gil (2011) as pesquisas survey podem ser consideradas mais 

adequadas para estudos descritivos que explicativos e apresentam como principais 

limitações: a) ênfase nos aspectos perspectivos, pois a percepção em si é bastante 

subjetiva, o que pode acarretar em dados distorcidos, em outras palavras, pode 

existir uma diferença entre o que as pessoas sentem e o que elas dizem a respeito; 

b) pouca profundidade, pois apesar de possibilitar a coleta de uma grande 

quantidade de dados, fenômenos sociais são causados por elementos interpessoais 

e institucionais, e este tipo de pesquisa se mostra pouco adequada para a análise 

em profundidade destes fenômenos; c) limitada apreensão do processo de 

mudança, já que as surveys nos indicam uma visão estática e momentânea do que 

se estuda, mas não nos possibilitando avaliar tendências, nem tão pouco possíveis 

mudanças estruturais, podendo assim ser considerada uma das limitações deste 

estudo. 

 Este estudo foi estruturado para aplicação de tabulação automática através 

da internet, e uma vez que o volume de respondentes não alcançou os valores 

propostos para amostra com este instrumento, fez-se a opção de aplicar o mesmo 

questionário presencialmente em papel. Esta iniciativa pode ter gerado um viés de 

instrumento, já que respondentes virtuais e presenciais podem ter valores diferentes. 

Não obstante,  não foram identificadas diferenças marcantes junto à amostra.  

  Também consideramos como limitação a consideração do mesmo peso para 

todas as variáveis, dentro de cada construto. Mas este trabalho foi baseado na 

pesquisa de Durvasula e Lysonski (2010) sobre o jovem consumidor chinês, que 

utilizou a mesma ponderação: 

  “Dadas estas propriedades psicométricas aceitáveis das diferentes medidas 
acima relatadas, formamos índices compostos das três dimensões do MAS (ou seja , poder 
prestígio , desconfiança e ansiedade) , materialismo e vaidade pela média de respostas aos 
itens da escala individuais.” (DURVASULA, S.; LYSONSKI,S., 2010, p 174) 
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4          RESULTADOS 

 

 Conforme exposto anteriormente, a seleção da amostra foi feita por 

conveniência, assim tem-se uma concentração maior de respondentes nas regiões 

com maior facilidade de acesso por parte dos pesquisadores, como pode ser 

constatado nas Tabelas 7 e 8. 

 

TABELA 7 – Cidade onde mora 

Cidade onde mora Qtde % 

Rio de Janeiro e região metropolitana 30 11% 

Natal e região metropolitana 93 34% 

Curitiba e região metropolitana 74 27% 

Outra. Qual 77 28% 

Total 274 100% 

 

TABELA 8 – Região onde mora 

Região Pergunta % 

NE 111 40,5% 

SD 78 28,5% 

SUL 85 31,0% 

Total 274 100% 

 

 As tabelas acima revelam que não houve nenhuma representatividade das 

regiões Norte e Centro Oeste. 

 A amostra apresentou ainda uma proporção equilibrada entre os sexos 

feminino e masculino, conforme representado pela Tabela 9.  

 

TABELA 9: Sexo 
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Sexo Qtde % 

Masculino 143 52% 

Feminino 131 48% 

Total 274 100% 

 

 A primeira atitude em relação ao dinheiro avaliada foi a dimensão poder-

prestígio, composta por sete questões, as quais apresentaram os seguintes 

resultados:  

 

FIGURA 3: Histograma de Poder Prestígio  

 

 

 A tabela a seguir apresenta a análise estatística dos dados do construto poder 

prestígio, conforme explicado na Seção 3.4 – Tratamento de dados. Com valores 

mínimos de 1 (para nunca) e máximos de 7 (para sempre) em escala Likert para 

cada questão, foram calculados os pontos médios, o desvio padrão, além disso 

foram construídos também os limites inferiores e superiores do intervalo de 

confiança (IC) para 95%. 

 

TABELA 10: Análise estatística poder prestígio 
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 Esta dimensão apresentou intervalos com limites muito baixos em todas as 

questões (bem abaixo do ponto médio da escala, o valor 4), levando a concluir que o 

jovem consumidor brasileiro de classe C não reconhece o dinheiro como um símbolo 

de poder e prestígio, até porque o intervalo de confiança para a média do construto 

(1,36 a 1,55) se situou em uma região bem baixa da escala.  

 Assim, face aos resultados, pode-se dizer que o jovem de classe C brasileiro 

não reconhece o dinheiro como fonte de poder e prestígio, atendendo ao primeiro 

objetivo intermediário da pesquisa.  

 A segunda dimensão pesquisada foi a desconfiança, também com 7 

afirmações. Os resultados estão apresentados e tratados nas figuras 4 e tabela 12: 

FIGURA 4: Histograma de Desconfiança 

Estatística Média 
Desvio  
Padrão 

Limite 

Inferior do IC 

. Eu uso o dinheiro para influenciar outras pessoas a fazer  
coisas para mim. 

1,36 0,92 1,25            1,47  

. Eu compro coisas porque sei que elas vão impressionar os  
outros. 

1,7 1,24 1,55            1,85  

. Eu tenho coisas boas afim de impressionar os outros. 1,58 1,18 1,44            1,72  

. Eu me comporto como se o dinheiro fosse o símbolo máximo  
do sucesso. 

1,48 1,1 1,35            1,61  

. Eu gosto de dizer às pessoas sobre o dinheiro que eu ganho. 1,27 0,84 1,17            1,37  

. As pessoas que me conhecem dizem que eu dou muita  
importância a quantidade de dinheiro que as pessoas têm  
como sinal de seu sucesso. 

1,32 0,89 1,21            1,43  

. Eu demonstro mais respeito por aquelas pessoas que  
possuem mais dinheiro do que eu. 

1,41 1,02 1,29            1,53  

. Eu tendo a julgar as pessoas pelo seu dinheiro ao invés dos  
seus feitos. 

1,28 0,81 1,18            1,38  

. Eu tento descobrir se outras pessoas ganham mais dinheiro do  
que eu. 

1,66 1,31 1,50            1,82  

Total 1,45 0,81 1,36 1,55 

Limite  

Superior do IC 
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TABELA 12: Análise estatística Desconfiança 

 

 A dimensão desconfiança apresentou resultado bastante diferente da 

dimensão anterior, onde se identificou uma distribuição um pouco mais equilibrada 

pela escala em todas as afirmações avaliadas. Com exceção da afirmação “Me 

incomodo quando descubro que eu poderia ter conseguido comprar algo por menos 

em outro lugar”, com tendência à concordância, foi possível observar uma 

distribuição mais próxima ao valor médio da escala (4), mas ainda tendendo aos 

limites mais baixos.  

 Na segunda variável desta dimensão, o intervalo de confiança inteiro está 

acima do valor médio da escala (4). Nas quatro últimas variáveis, o intervalo inteiro 

Estatística Media 
Desvio  
Padrão 

 Limite 

Inferior do IC  

 Limite 

Superior do IC  

. Eu reclamo do custo das coisas que compro. 3,89 1,77            3,68             4,10  

. Me incomodo quando descubro que eu poderia ter  
conseguido comprar algo por menos em outro lugar. 

5,01 1,8            4,80             5,22  

. Depois de comprar alguma coisa, eu fico imaginando se  
poderia ter comprado o mesmo, mais barato, em outro lugar. 

3,82 2,02            3,58             4,06  

. Eu automaticamente digo "eu não posso pagar por isso",  
independentemente se posso ou não. 

2,69 1,79            2,48             2,90  

. Quando eu compro alguma coisa, eu reclamo sobre o preço  
que paguei. 

2,81 1,62            2,62             3,00  

. Eu hesito em gastar dinheiro, mesmo quando tenho uma  
necessidade. 

2,67 1,75            2,46             2,88  

. Quando eu faço uma compra grande, eu suspeito que estou  
levando alguma vantagem. 

2,75 1,73            2,55             2,95  

Total 3,37 1,22 3,23 3,52 
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está abaixo do ponto médio e nas outras duas variáveis, a posição dos jovens 

parece ser não conclusiva (o intervalo contém o valor médio da escala, não 

permitindo afirmar que eles concordam nem discordam desta afirmação). 

 De acordo com os resultados apresentados o segundo objetivo intermediário 

foi alcançado, sendo possível afirmar que o jovem brasileiro não parece reconhecer 

o dinheiro como fonte de desconfiança: quatro variáveis abaixo, uma acima e duas 

não conclusivas; e por causa do intervalo de confiança para a média do construto 

(3,23 a 3,52) estar inteiramente contido na metade inferior da escala.  

 Como foi visto na seção 2.4.2, a dimensão ansiedade constitui um dos 

construtos da escala MAS, e foi avaliada no terceiro bloco de afirmações dos 

questionários, apresentando os resultados na figura 5 e na tabela 13.   

FIGURA 5: Histograma de Ansiedade 

 

TABELA 13: Análise estatística ansiedade 

 

 O construto Ansiedade, assim como o anterior, trouxe a leitura de que a 

amostra pesquisada de jovens consumidores de classe C não apresenta atitudes de 

ansiedade em relação ao dinheiro (cinco das seis variáveis desta dimensão e o 

Estatística Media 
Desvio  
Padrão 

 Limite 

Inferior do IC  

 Limite 

Superior do IC  

. É difícil para eu deixar passar uma pechincha. 2,98 1,72            2,78             3,18  

. Me incomodo quando eu tenho que deixar passar uma oferta. 2,87 1,9            2,65             3,09  

. Eu gasto dinheiro para me sentir melhor. 2,33 1,75            2,12             2,54  

. Eu mostro sinais de ansiedade quando eu não tenho dinheiro  
suficiente. 

3,08 2,05            2,84             3,32  

. Eu demonstro minha preocupação quando se fala em  
dinheiro. 

3,11 1,98            2,88             3,34  

. Eu me preocupo em não estar financeiramente seguro. 5,02 2,02            4,78             5,26  

Total 3,23 1,35 3,07 3,39 
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intervalo para a média do construto ficando inteiramente abaixo do ponto médio da 

escala), respondendo o terceiro objetivo intermediário: “Avaliar se o jovem de Classe 

C reconhece o dinheiro como fonte de ansiedade”. 

 Vale destacar o item “eu me preocupo em não estar financeiramente seguro” 

com média 5,02, como um reconhecimento da importância do dinheiro como uma 

garantia de segurança, apesar deste resultado não alterar a análise anterior.  

 O quarto construto pesquisado foi o materialismo, com 6 afirmações 

avaliadas, no quarto bloco apresentado aos respondentes, com resultados 

apresentados na figura 6 e tabela 14.  

FIGURA 6: Histograma de Materialismo 

 

TABELA 12: Análise estatística materialismo  

 

 A escala de materialismo, proposta por Richins (1992), foi utilizada neste 

trabalho atingindo um valor médio de 4,28. Este resultado permite afirmar que o 

jovem consumidor de classe C brasileiro da amostra apresentou características 

materialistas com maior intensidade que as características propostas pela MAS 

Estatística Media 
Desvio  

Padrão 

 Limite 

Inferior do IC      

 Limite 

Superior do IC  

. É importante para mim ter coisas realmente boas. 4,66 1,95            4,43             4,89  

. Eu gostaria de ser rico o suficiente para comprar o que eu  
quiser. 

4,99 2,12            4,74             5,24  

. Eu seria mais feliz se eu pudesse me dar ao luxo de comprar  
mais coisas. 

3,68 2,25            3,41             3,95  

. Às vezes me incomoda um pouco não poder comprar todas as  
coisas que eu quero. 

4,35 1,96            4,12             4,58  

. As pessoas dão muita importância às coisas materiais. 5,67 1,76            5,46             5,88  

. É verdade que o dinheiro pode comprar a felicidade. 2,35 1,87            2,13             2,57  

Total 4,28 1,34 4,12 4,44 
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(poder prestígio – 1,45; desconfiança - 3,37; ansiedade – 3,23), apresentando ainda 

a opção concordo totalmente (ponto 7 da escala) como a mais assinalada para a 

maioria das perguntas referentes a este construto.  

 A afirmação: “É verdade que o dinheiro pode comprar a felicidade”, merece 

destaque, pois 151 pessoas discordaram totalmente. Em termos estatísticos, ela tem 

a média mais baixa e o seu limite superior foi bem mais baixo do que a terceira. 

Após a leitura dos valores das tabelas 16 e 17, foi possível observar que todas as 

variáveis desta dimensão se situaram inteiramente acima do ponto médio, exceto a 

terceira e a sexta, que se situaram inteiramente abaixo. Assim, e pelo fato do 

intervalo de confiança para a média do construto (4,14 a 4,44) estar inteiramente 

contido na metade superior da escala, é possível afirmar que o quarto objetivo 

intermediário foi alcançado e afirmar que os jovens brasileiros de classe C da 

amostra pesquisada podem ser considerados materialistas.  

 A figura 7 e a tabela 15 apresentaram os resultados da avaliação da 

dimensão vaidade da conquista, proposta por Netmeyer et. al (1995) e utilizada 

nesta pesquisa. 

FIGURA 7: Histograma de Vaidade da conquista 

 

 

TABELA 15: Análise estatística Vaidade da conquista 
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 O construto vaidade da conquista apresentou valores próximos ao ponto 

médio (4) de maneira análoga aos resultados dos construtos ansiedade e 

desconfiança. Mas é pertinente dizer que este construto se diferencia por não 

apresentar nenhum item que se distancie muito de 4. 

 No entanto, todas as variáveis ficaram inteiramente abaixo deste ponto, 

exceto a terceira, que pode ser classificada como não conclusiva. 

 Com relação ao quinto e último objetivo intermediário, verificar se o jovem da 

classe C pode ser considerado vaidoso, se conclui que o mesmo não se confirma 

pela amostra pesquisada, através do intervalo de confiança para a média do 

construto estar inteiramente contido na metade inferior da escala.   

 A etapa posterior se deu pelo cálculo das correlações entre os índices 

compostos pelas médias dos construtos e a aplicação dos mesmos sobre o mapa de 

relações, a fim de compreender se as atitudes do jovem de classe C em relação ao 

dinheiro estão relacionadas a comportamentos como o materialismo e a vaidade, 

através da validação das quatro hipóteses desta pesquisa. 

Os coeficientes de correlação linear obtidos podem ser observados na figura 

abaixo:  

 

FIGURA 8  – Relação entre dimensões – resultados 
 

Estatística Media 
Desvio  
Padrão 

 Limite 

Inferior do IC  

 Limite 

Superior do IC  

. No sentido profissional, eu sou uma pessoa muito bem  
sucedida. 

3,39 1,52            3,21             3,57  

. Minhas conquistas são altamente consideradas pelos outros. 3,24 1,76            3,03             3,45  

. Eu sou uma pessoa realizada. 3,84 1,68            3,64             4,04  

. Eu sou um bom exemplo de profissional de sucesso. 3,45 1,64            3,26             3,64  

. Outros desejam ser tão bem sucedidos quanto eu. 3,17 1,81            2,96             3,38  

Total 3,40 1,22 3,26 3,55 
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* relações não significantes a 0,05 

Fonte: Durvasula, S.; Lysonski, S. (2010) – Adaptado pelo autor com os resultados 

desta pesquisa 

 De forma ampla, no que se refere às correlações temos que índices abaixo de 

0,3 como fracas, entre 0,3 e 0,6 moderadas e por sua vez, acima a de 0,6 fortes 

assim parece claro afirmar que todas as correlações encontradas podem ser 

consideradas fracas. Não obstante, é prudente verificar se tais correlações, mesmo 

fracas, podem ser consideradas significativas, estatisticamente. 

O primeiro conjunto de hipótese envolveu as 3 dimensões da escala MAS e o 

materialismo. A primeira hipótese (H1) teve como objetivo avaliar se existe relação 

significante entre a dimensão Poder e Prestígio da MAS (Money Attitude Scale = 

Escala de Atitudes para Dinheiro) e o aspecto materialista dos jovens brasileiros da 

classe C e obteve correlação de 0,09. Esta hipótese não foi confirmada a um nível 

de significância de 0,05. Neste sentido nos parece correto afirmar que os jovens que 

possuem alta pontuação em materialismo não necessariamente são os mais 

propensos a reconhecer o dinheiro como fonte de poder e prestígio. Durvasula e 

Lysonski (2010) testaram a mesma relação junto ao jovem consumidor chinês, e a 

mesma foi comprovada, demonstrando diferença entre as bases pesquisadas 

(correlação de 0,31).  
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A segunda hipótese, “H2 – Existe relação significante entre a dimensão 

ansiedade da MAS e o aspecto materialista dos jovens brasileiros da classe C”, 

também não foi confirmada com significância de 0,05, e apresentou uma correlação 

fraca (0,10). Assim entendemos que as atitudes de ansiedade geradas pelo dinheiro 

não estão relacionadas com os aspectos materialistas destes indivíduos. 

A pesquisa de Durvasula e Lysonski (2010) aponta mais um resultado 

divergente, uma vez que a correlação para o jovem consumidor chinês apresentou 

valor de (0,29), sendo esta também fraca, mas confirmada com significância 0,05.   

 Sobre estes jovens materialistas ainda podemos acrescentar que o dinheiro 

não seria uma fonte de ansiedade, uma vez que o mesmo é visto como instrumento 

necessário para adquirir bens materiais e que a ausência não agrava a própria 

ansiedade.  

 “H3 – Existe relação significante entre a dimensão desconfiança da MAS e o 

aspecto materialista dos jovens brasileiros da classe C” foi confirmada a um nível de 

significância de 0,05, e mais uma vez divergindo dos resultados de Durvasula e 

Lysonski (2010) e indo contra as nossas expectativas de similaridade com o jovem 

consumidor chinês.  

 Esta hipótese foi confirmada junto a amostra atingindo uma correlação fraca 

de 0,12, indicando que os jovens consumidores materialistas tendem a ser os com 

maior desconfiança em relação às atitudes para o dinheiro.  

 Em contraposição, o jovem consumidor chinês, com correlação de 0,01 para 

esta mesma hipótese, não obteve sua confirmação a um nível de significância 0,05. 

   De maneira geral, ficou demonstrado que o materialismo nestes indivíduos é 

identificado como fonte de hesitação, desconfiança e dúvida em situações 

envolvendo o dinheiro e a falta de crença na habilidade de tomar decisões de 

compra eficientes.  

 Esperava-se encontrar uma relação significante entre a dimensão poder 

prestígio e vaidade, a qual foi confirmada pelo p-value 0,00. A quarta hipótese (H4 - 

Existe relação significante entre a dimensão de Poder e Prestígio da MAS e a 

vaidade dos jovens brasileiros da classe C) sugere que a vaidade está ligada a um 

sentimento de que o dinheiro é um símbolo de sucesso e que pode ser utilizado para 

influenciar e impressionar os outros. Convém ressaltar que H4 se confirma com 

maior veemência (menor p value) que H3, com índice de correlação de 0,28. 
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 A mesma hipótese foi confirmada com nível de significância de 0,10, por 

Durvasula e Lysonski (2010) com amostra de jovens consumidores chineses, 

através de uma correlação mais fraca (0,13) que a encontrada na amostra brasileira.  

 Em resumo, podemos afirmar que os resultados encontrados apresentam 

apenas uma relação significante: desconfiança e o materialismo, e afirmar que a 

dimensão poder prestígio possui relação significante com a dimensão vaidade de 

conquista.  
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5          CONCLUSÕES 

 

 Os resultados encontrados na pesquisa surpreendem por vários aspectos. 

Inicialmente identificou-se que a maioria da amostra não considera o dinheiro como 

fonte de poder e prestígio, uma vez que este construto apresentou uma média de 

1,45. Nesse momento, surge o questionamento: o que faz com que o jovem 

brasileiro tenha a tendência a negar tão fortemente a relação entre dinheiro e o 

poder-prestígio? Segundo Ruschel e Castro (1998), velhas gerações tendem a 

reagir às propostas dos jovens, a fim de preservar o seu status, bem como os filhos, 

em contraposição, desenvolvem muitas vezes valores opostos até chegar ao ponto 

de ruptura das configurações culturais vigentes. Em sua pesquisa, identificaram que 

a definição de poder para o jovem abrange palavras que envolvem decisão, 

experiência e domínio e acrescentam que para eles, o poder está diretamente 

relacionado ao ato de controlar, sendo o dinheiro um dos instrumentos de 

cerceamento da liberdade.  Partindo desse ponto, esta negação pode ser justificada 

como um ato de rebeldia contra o atual status quo, atitude típica da juventude. 

 Outra possibilidade seria considerar que esta posição possa estar relacionada 

a aspectos culturais, a crença de que as relações pessoais devem ser pautadas por 

vários aspectos, mas nunca pela influência dos bens pessoais (o que também se 

evidenciou ao analisar os seus aspectos materialistas), acreditando que a população 

ainda vive sob a máxima de que “o dinheiro não traz felicidade”. Essa pressuposição 

foi abordada por Rodrigues e Shikida (2005) que constataram que uma forte 

incidência de aspectos econômicos acontece apenas após o surgimento dos 

aspectos relacionados à saúde e à família, independente do nível de escolaridade e 

renda pessoal, destacando que quando identificada uma elevação da renda pessoal 

outros aspectos que caracterizam a felicidade se tornam mais evidentes, fazendo 

com que o item dinheiro/renda/bens não sejam lembrados. De modo similar, Pastore 

(2001) reforça esta conclusão, afirmando que embora o dinheiro possa comprar 

felicidade, o indivíduo, ao ultrapassar um determinado ponto, sua renda aumenta e a 

felicidade cai.   

 Outra conjectura seria a que o jovem brasileiro de classe C possa sofrer 

influência direta das várias religiões que pregam a imoralidade de se obter poder e 

prestígio através do dinheiro, não obstante o Brasil ser uma nação laica. Essa noção 

foi reforçada com Souza (2007) que apresenta que a Igreja Católica utiliza o Novo 
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Testamento para basear seus princípios éticos com relação ao dinheiro e às 

riquezas, com destaque ao livro de São Mateus, com citações que indicam que o 

homem não deve apegar-se ao dinheiro e aos bens para poder seguir a Cristo, 

devendo o ser humano buscar a riqueza celestial e não a riqueza terrena, diferente 

da ética protestante (predominante na América do Norte) que se posiciona de 

maneira oposta sobre o tema, em especial o Calvinismo. O autor verificou que, até o 

século XIX a religião possuía uma grande influência sobre a sociedade, 

apresentando um domínio sobre o pensamento e o estilo de vida das pessoas, e que 

em muitos países o pensamento religioso ocupava grande espaço na sociedade, e 

destaca que na América Latina o catolicismo continua atuando como poder social e 

eclesiástico, ao contrário Peixoto et. al (2008), em seu estudo sobre comunicação de 

massa e religião, apresenta que vivemos um  momento em que os chamados “novos 

crentes” tendem a valorizar a prosperidade, destacando a sua adaptação às 

chamadas “necessidade mundanas” dos fiéis, adotando uma espécie de fé de 

resultados, a qual valoriza a prosperidade material, e sendo mais tolerantes no que 

se refere as questões comportamentais. Destaca ainda que os próprios evangélicos 

passaram a prosperar financeiramente tornando difícil que estes deixassem de 

usufruir de certos benefícios trazidos pelo dinheiro, obrigando a uma reorientação 

moral e revalorizando o dinheiro, a aquisição de bens materiais e o enriquecimento, 

batizada por sua vez de “Teologia da Prosperidade” (PEIXOTO, et. al 2008). 

 De toda a forma a amostra estudada sugere que os jovens brasileiros de 

classe C não consideram o dinheiro como um meio pelo qual devem obter poder e 

prestígio, acreditando ainda que os mesmos sejam aspectos que não devem ser 

valorizados. Importante ainda destacar que não foi possível confirmar a relação 

dessa dimensão com o Materialismo, mas a mesma se confirmou com a vaidade.  

.   A pesquisa apresentou também uma grande diferença entre os resultados da 

dimensão Poder e Prestígio (1,45) e das dimensões Desconfiança (3,37) e 

Ansiedade (3,22), sendo possível afirmar que os jovens brasileiros não veem o 

dinheiro como uma fonte de poder, mas que boa parte considera que o dinheiro 

possui influência direta nos aspectos psicológicos da Desconfiança e da Ansiedade. 

Apesar desses resultados, não é possível considerá-los como ansiosos ou 

desconfiados no que se refere aos jovens de classe C dessa amostra. É 

interessante notar que estes resultados se mostram em linha com a pesquisa de 

validação da escala MAS, realizada por Pimentel et al. (2012), em João Pessoa, 
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com jovens universitários. Os pesquisadores buscaram identificar evidências 

psicométricas sobre a MAS, a fim de validar a escala, não obstante verificaram as 

médias das dimensões e atingiram os valores de Poder-prestígio (1,90), 

Desconfiança (3,61) e Ansiedade (3,07), demonstrando também uma menor 

presença nas atitudes de dinheiro relacionadas ao poder, e uma influência 

moderada para os construtos Desconfiança e Ansiedade.  

 Outro ponto de destaque foi a simples análise da média da dimensão 

Materialismo (4,27) e da dimensão Vaidade (3,40). Estes valores tornam possível 

afirmar que a maioria dos jovens consumidores brasileiros de classe C possuem 

características psicológicas materialistas, mas não se pode afirmar que as 

características psicológicas da vaidade de conquista são da mesma forma 

verdadeiras, o que contrariou nossas expectativas iniciais. Vive-se um novo 

momento social, onde estes jovens consumidores de classe C possuem maior poder 

de compra e lidam com mais dinheiro do que as gerações anteriores, muitos desses 

jovens não apresentaram tendências de que foram influenciados pelo dinheiro a 

ponto de caracterizá-los como materialistas e vaidosos.  

 Em suma, os jovens consumidores brasileiros de classe C parecem não 

considerar o dinheiro como algo que lhes proporcionará poder e prestígio, e em 

menor grau parece não gerar ansiedade e desconfiança, assim com não podem ser 

caracterizados como vaidosos. Apesar disso, estes jovens apresentam 

características materialistas mais presentes que as demais dimensões. 

 Ao relacionarmos os três construtos da MAS (poder-prestígio, desconfiança e 

ansiedade) com o materialismo, notamos que apenas a dimensão desconfiança se 

relacionou de forma significante. Tem-se assim uma leitura de que os jovens 

materialistas também são os que possuem as atitudes de desconfiança em relação 

ao dinheiro mais presentes.  

 De forma análoga, foi possível alcançar uma relação significante entre a 

dimensão poder-prestígio e a dimensão vaidade, o que levou a concluir que os 

jovens da amostra com maior tendência a apresentar atitudes de poder e prestígio 

em relação ao dinheiro também apresentaram características de vaidade, mesmo 

sendo um grupo bastante reduzido.  

 Outro ponto que mereceu atenção foi a diferença entre o jovem consumidor 

chinês e o brasileiro, pois como concluíram Durvasula e Lysonski (2010), os jovens 

chineses consideram o dinheiro como uma fonte de poder e prestígio, contrastando 
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com as atitudes apresentadas pelos jovens brasileiros. Estes autores também 

destacam que estas atitudes entram em contradição direta com a história recente da 

China, onde as antigas gerações eram proibidas de ter esse tipo de pensamento. Já 

o jovem consumidor brasileiro da amostra, que sempre viveu em uma sociedade 

capitalista se mostrou pouco influenciado pelo dinheiro, no que se refere ao poder e 

ao prestígio, apesar de sua nova condição de consumo. 

 Estes autores apresentam ainda que hoje o jovem consumidor chinês, 

juntamente com a posse do dinheiro, passa a apresentar a habilidade de expressar 

a si mesmo e se sentir mais importante, tendência demonstrada pela associação 

entre a dimensão de poder e prestígio e vaidade de conquista, o que também se 

confirmou com o jovem consumidor brasileiro.  

 Em última análise, Durvasula e Lysonski (2010) concluem que os jovens 

consumidores chineses ainda vivem em uma sociedade de forte influência 

comunista e de regime fechado, e que a experiência de se consumir livremente é 

algo ainda muito novo, realidade esta bem diferente da vivida pelo jovem 

consumidor brasileiro, abaixo de um regime capitalista e de uma economia estável, 

que mesmo tendo seu poder de compra bastante aumentado não criou o vínculo 

entre o dinheiro e a posse como sucesso pessoal.  

 Por todo este cenário se configurar em um fenômeno recente, pode-se dizer 

que, assim como toda a sociedade, o jovem consumidor brasileiro de classe C 

também está amadurecendo, e os reflexos do seu consumo e de atitudes com 

relação ao dinheiro não são estáticos, tornando necessária a atenção a futuras 

movimentações.   

 

5.1          PROPOSTAS PARA APLICAÇÃO GERENCIAL  

 

 Em linhas gerais entende-se que as relações com o dinheiro tem se tornado 

um tema de importante discussão junto aos países de economia de mercado. 

Analistas de marketing consideram o papel do dinheiro importante influenciador na 

formação de pensamentos e comportamentos dos consumidores, através de sua 

capacidade de influenciar interações sociais e culturais.  A respeito disso, o 

significado do dinheiro ultrapassa a economia e atinge áreas que incluem a 

formação e a manutenção das identidades sociais, e devem ser considerados em 

planejamento estratégicos e estudos de mercado. 
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 O retrato comercial de certos estilos de vida tem atribuído ao dinheiro um 

valor simbólico, muitas vezes diferente do senso comum. Os consumidores que 

desejam sinalizar seu posicionamento na sociedade usam o dinheiro para comprar 

os bens materiais que ajudam a criar a personalidade que eles desejam retratar para 

os outros. Somado a tais buscas por vaidade, especialistas discutem que a 

obsessão pelo dinheiro está indissociavelmente ligada com desejos materialistas ou 

hedonistas que são predominantes nas culturas ocidentais. 

 Este trabalho apresentou muitos valores conflitantes, tanto em relação ao 

senso comum, como em relação à sociedade chinesa, e estes conflitos trazem a 

tona um novo desafio para os profissionais de marketing, pois se por um lado esta 

juventude possui mais dinheiro e crédito, e vem consumindo cada vez mais, não 

podemos considerá-los necessariamente vaidosos e materialistas, estes jovens 

consumidores de classe C são conscientes de que o dinheiro lida diretamente com 

estas dimensões, e não valorizam os aspectos de poder e prestígio que ele traz, 

fazendo com que os apelos de uma comunicação tradicional, ainda bastante 

pautada na comparação entre modelos sociais de “sucesso”, ou ainda que grandes 

apelos promocionais não sejam tão eficazes. 

 Outro ponto é a possibilidade de considerar as oportunidades de se rever 

posicionamentos e de se divulgar mais ações de gastos conscientes do dinheiro, 

bem como a valorização das empresas que pratiquem educação financeira. 

 Estudiosos apontam ainda que as percepções do dinheiro podem influenciar 

os hábitos de consumo, crenças políticas e visões sobre o meio ambiente. Tais 

atitudes podem ter um grande impacto nas questões relacionadas ao trabalho. Os 

empresários deverão estar cientes de como uma moderna visão sobre o dinheiro 

pode desencadear as tendências de compra compulsiva que existem entre os jovens 

adultos de hoje, criados para valorizar a gratificação instantânea e ao mesmo tempo 

em que são impactados por aspectos culturais, sociais e religiosos. A associação de 

tais comportamentos com as dívidas pessoais, depressão, ansiedade e baixa 

autoestima também é notada, e deve ser considerada não apenas por empresários, 

mas também para nortear políticas públicas. 

 

5.2   PESQUISA FUTURA 
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 Este estudo teve como objetivo analisar relacionamentos entre as atitudes em 

relação ao dinheiro, materialismo e vaidade. Os resultados foram obtidos através de 

uma amostra de jovens consumidores brasileiros das regiões Sul (cidades de 

Florianópolis e Curitiba), Sudeste (com maior concentração na região Serrana do 

Rio de Janeiro) e Nordeste (concentrados em Natal e Fortaleza). Assim, acredita-se 

que estudos futuros deveriam reexaminar estes relacionamentos com amostras 

selecionadas de forma mais ampla, incluindo as regiões Centro Oeste e Norte.  

 Identifica-se também a possibilidade de investigar representantes de outros 

segmentos de consumidores, avaliando-os separadamente a fim de comparar os 

resultados com os da atual base analisada.  

 Outra possibilidade se apresenta em avaliar se as atitudes em relação ao 

dinheiro mudam de acordo com a maturidade, comparando os jovens com adultos e 

até mesmo com os idosos.  

 Assim como os resultados encontrados neste estudo variaram em relação a 

China, seria provável que o mesmo acontecesse em relação a Índia? Existiriam 

pontos comuns de destaque junto a todos os jovens consumidores de outras 

economias em desenvolvimento, como a Rússia? Como se comportam os jovens 

Europeus e Norte Americanos? Estudos comparativos podem apresentar diferenças 

significativas entre as sociedades com economias mais maduras e no Brics? 

 Outra possibilidade, assim como proposto por Durvasula e Lysonski (2010), 

seria ampliar este estudo, relacionando as atitudes em relação ao dinheiro e a 

compra compulsiva, nos moldes de pesquisas anteriores que avaliaram jovens 

consumidores dos EUA.  

 Uma vez que a bibliografia sobre o tema no país ainda é escassa, outros 

modelos de significado de dinheiro e escalas de atitudes com relação ao dinheiro 

podem ser aplicados, envolvendo outras variáveis sociológicas ou até mesmo 

ligados à psicologia econômica.  
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ANEXOS 
 

ANEXO I – QUESTIONÁRIO IMPRESSO 

 
Olá! Obrigado por participar de nossa pesquisa, Não levará mais que 5 minutos. 

Sua opinião é muito importante para nós. 
 

Cidade em que mora: 

 Rio de Janeiro e região metropolitana 
 Natal e região metropolitana 
 Curitiba e região metropolitana 
 Outra. Qual ____________________ 
 

 

Renda mensal familiar ( considerar todas as pessoas que moram com você): 

 até R$ 705,00 
 entre R$ 705,01 e R$ 1.126,00 
 entre R$ 1.126,01 e R$ 4.854,00 
 entre R$ 4.854,01 e R$ 6.329,00 
 acima de R$ 6.329,00 

Sexo: 

 Masculino 
 Feminino 

 

Idade:  ______ anos 

 

Assinale a alternativa que melhor representa o seu comportamento em relação as afirmações abaixo, 

considerando 1 para nunca e 7 sempre. 

 

Nunca 
1 

2 3 4 5 6 Sempre 
7 

. Eu uso o dinheiro para influenciar outras pessoas a fazer coisas para mim. 
              

. Eu compro coisas porque sei que elas vão impressionar os outros. 
              

. Eu tenho coisas boas afim de impressionar os outros. 
              

. Eu me comporto como se o dinheiro fosse o símbolo máximo do sucesso. 
              

. Eu gosto de dizer às pessoas sobre o dinheiro que eu ganho. 
              

. As pessoas que me conhecem dizem que eu dou muita importância a quantidade de dinheiro que as pessoas 

têm como sinal de seu sucesso.               

. Eu demonstro mais respeito por aquelas pessoas que possuem mais dinheiro do que eu. 
              

. Eu tendo a julgar as pessoas pelo seu dinheiro ao invés dos seus feitos. 
              

. Eu tento descobrir se outras pessoas ganham mais dinheiro do que eu. 
              

Assinale a alternativa que melhor representa o seu comportamento em relação as afirmações abaixo, 

considerando 1 para nunca e 7 sempre. 

Nunca 
1 

2 3 4 5 6 Sempre 
7 

. Eu reclamo do custo das coisas que compro. 
              

. Me incomodo quando descubro que eu poderia ter conseguido comprar algo por menos em outro lugar. 
              

. Depois de comprar alguma coisa, eu fico imaginando se poderia ter comprado o mesmo, mais barato, em outro 

lugar.               
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Assinale a alternativa que melhor representa o seu comportamento em relação as afirmações 

abaixo, considerando 1 para discordo totalmente e 7 para concordo totalmente. 

Discordo 
Totalmente 1 

2 3 4 5 6 Concordo 
Totalmente 2 

. É importante para mim ter coisas realmente boas. 
              

. Eu gostaria de ser rico o suficiente para comprar o que eu quiser. 
              

. Eu seria mais feliz se eu pudesse me dar ao luxo de comprar mais coisas. 
              

. Às vezes me incomoda um pouco não poder comprar todas as coisas que eu quero. 
              

. As pessoas dão muita importância às coisas materiais. 
              

. É verdade que o dinheiro pode comprar a felicidade. 
              

 

Assinale a alternativa que melhor representa o seu comportamento em relação as afirmações 

abaixo, considerando 1 para discordo totalmente e 7 concordo totalmente. 

Discordo 
Totalmente 1 

2 3 4 5 6 Concordo 
Totalmente 2 

. No sentido profissional, eu sou uma pessoa muito bem sucedida. 
              

. Minhas conquistas são altamente consideradas pelos outros. 
              

. Eu sou uma pessoa realizada. 
              

. Eu sou um bom exemplo de profissional de sucesso. 
              

. Outros desejam ser tão bem sucedidos quanto eu. 
              

 

. Eu automaticamente digo "eu não posso pagar por isso", independentemente se posso ou não. 
              

. Quando eu compro alguma coisa, eu reclamo sobre o preço que paguei. 
              

. Eu hesito em gastar dinheiro, mesmo quando tenho uma necessidade. 
              

. Quando eu faço uma compra grande, eu suspeito que tive alguma vantagem. 
              

Assinale a alternativa que melhor representa o seu comportamento em relação as afirmações abaixo, 

considerando 1 para nunca e 7 sempre. 

Nunca 1 2 3 4 5 6 Sempre 7 

. É difícil para eu deixar passar uma pechincha. 
              

. Me incomodo quando eu tenho que deixar passar uma oferta. 
              

. Eu gasto dinheiro para me sentir melhor. 
              

. Eu mostro sinais de ansiedade quando eu não tenho dinheiro suficiente. 
              

. Eu demonstro minha preocupação quando se fala em dinheiro. 
              

. Eu me preocupo em não estar financeiramente seguro. 
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ANEXO II – LINK PESQUISA ON-LINE 

https://pucpr.us2.qualtrics.com/SE/?SID=SV_9FSriKUhbM1CdMx 
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