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Resumo:
O presente estudo buscou entender como se dão os processos de escolha e compra de vestuário de moda
por parte dos consumidores, relacionando com características individuais, atitude, intenção e estilo
pessoal. A pesquisa de caráter descritivo e quantitativo teve como objetivos testar o impacto do perfil
dos respondentes nas dimensões dos modelos adotados; validar e adaptar os modelos; verificar o impacto
da necessidade de individualização na atitude (H1); testar o efeito da atitude na intenção (H2); e testar
o efeito do estilo pessoal na relação entre necessidade de individualização e atitude (H3). Os fatores e
variáveis utilizados foram adaptados de três modelos (TIAN; BEARDEN; HUNTER, 2001; RUNYAN;
NOH; MOSIER, 2012; NYSVEEN; PEDERSEN; THORBJORNSEN, 2005). Para validar e adaptar os
modelos retirou-se quatro variáveis; por fim, apenas H1 foi rejeitada. As limitações deste estudo
referem-se ao fato de que a amostra formou-se por conveniência, porém, considera-se que a pesquisa
contribui para a compreensão das atitudes e intenções de compra de vestuário de moda.

Palavras chave : Comportamento de Escolha; Vestuário de Moda; Atitude; Intenção; Estilo
Pessoal.

The Impact of Need for Individualization and Personal Style on
Fashion Clothing Buying Choices
Abstract
The present study aimed to understand how the processes of choice and purchase of fashion clothing by
consumers relate to individual characteristics, attitude, intention and personal style. The purpose of the
descriptive and quantitative research was to test the impact of the respondents' profile on the dimensions
of the adopted models; Validate and adapt the models; To verify the impact of the need for
individualization in attitude (H1); Test the effect of attitude on intention (H2); And to test the effect of
personal style on the relationship between need for individualization and attitude (H3). The factors and
variables used were adapted from three models (TIAN; BEARDEN; HUNTER, 2001; RUNYAN; NOH;
MOSIER, 2012; NYSVEEN; PEDERSEN; THORBJORNSEN, 2005). To validate and adapt the
models, four variables were removed; Finally, only H1 was rejected. The limitations of this study refer
to the fact that the sample was formed for convenience, however, it is considered that the research
contributes to the understanding of the attitudes and intentions of buying fashionable clothing.
Key-words: Choice Behavior; Fashion clothing; Attitude; Intention; Personal Style.

1 Introdução
Ao refletir sobre a moda, mais especificamente o vestuário, como fenômeno de
comunicação e informação, de linguagem antiga e universal, percebe-se a possibilidade de
estabelecimento de uma identidade do indivíduo perante o meio social. A escolha de
determinada roupa é um ato complexo, repleto de significações e cargas ideológicas, como uma
espécie de código (DRUMOND; ABI-SÁBER, 2009). Portanto, por meio do vestuário, se
restabelece o impulso individualizador, que é a necessidade de afirmação como pessoa
(indivíduo único) dentro de um grupo (LIPOVETSKY, 2003).
Um dos motivos de relevância do estudo é o aprofundamento científico de como se dão
os processos de aquisição do vestuário, relacionando características de necessidade de
individualização com atitudes e intenção de compra, e como o estilo pessoal de cada indivíd uo
afeta esse processo, o que também contribui para o entendimento social, afinal, como acreditam
Zanetti e Rezende (2013) o vestir-se é parte da vida. Além disso, a presente pesquisa possibilita
o entendimento sobre o processo de compra por parte dos consumidores, auxiliando a
compreensão das escolhas de vestuário dos indivíduos, servindo de alicerce para estratégias de
Marketing nos segmentos de roupas (COSTA; CONTARIN; DINIZ, 2009).
Os fatores e variáveis utilizados para desenvolver este estudo, foram adaptados de
pesquisas aplicadas em outros contextos e que facilitaram a obtenção de respostas dentro dos
objetivos propostos. Foram adotados os seguintes modelos para a construção do instrumento de
coleta: modelo CNFU (Need for Uniqueness), proposto por Tian, Bearden e Hunter (2001),
para identificar a necessidade de individualização; Runyan, Noh e Mosier (2012) que propôs o
modelo PC (Personal Cool) para avaliar o estilo pessoal de cada indivíduo (usado na presente
pesquisa como moderador); e o modelo de Nysveen, Pedersen e Thorbjornsen (2005), para
compreender a atitude e intenção de compra.
Assim, a atual pesquisa objetivou validar e adaptar para o contexto nacional os modelos
utilizados; verificar o impacto da necessidade de individualização na atitude; testar o efeito da
atitude na intenção; e testar o efeito do estilo pessoal na relação entre necessidade de
individualização e atitude.
2 Referencial Teórico
As escolhas do que comprar e vestir são influenciadas, muitas vezes, por pressão social,
o que uniformiza os indivíduos e não contempla suas preferências particulares (ZANETTI;
REZENDE, 2013), tornando a atitude de compra e a intensão de consumo de vestuário em algo
altamente influenciável.
Bond e Smith (1996), afirmam que em culturas mais coletivistas que individualistas os
comportamentos são mais fortemente voltados a conformidade do grupo. Morris, Davis e
Allene (1994) descrevem o coletivismo como algo que coloca os interesses do grupo a frente
dos interesses pessoais. Isso pode incorrer na perda de autossuficiência e dependência
emocional, o que contrapõe o comportamento de indivíduos inseridos em culturas
individualistas. Os autores acreditam que esses contextos afetam o comportamento de
“liderança fashion”, e que esta ocorre mais fortemente onde a cultura é individualista.
Segundo Goldsmith, Freiden e Kilsheimer (1993) e McGinnis e Gentry (2009),
indivíduos que se vestem de maneira socialmente confrontadora, possuem comportamento de
“liderança fashion” (característico em pessoas que expressam sua personalidade e a visão de si
mesmos por meio das escolhas do vestuário e no processo de vestir-se) e estão mais vinculados
à comportamentos não-conformistas. Ao mesmo tempo que a moda inclui as pessoas no grupo,
pode dissociá-las, quando estas apresentam caráter inovador e desejo de auto-expressão,
inventando sua própria moda (GOLDSMITH; FREIDEN; KILSHEIMER, 1993).

Indivíduos que fazem escolhas impopulares revelam ter maior necessidade de
exclusividade, selecionando e usando produtos de marcas desconhecidas, além de, geralmente,
participarem de culturas mais individualistas. Indivíduos com tendências conformistas, dão
preferência por usar produtos e marcas que sejam aceitas e conhecidas do grande grupo,
valorizando a aceitação dos outros em relação às suas escolhas (KIM; SHERMAN, 2007; KIM;
MARCUS, 1999; TIAN; BEARDEN; HUNTER, 2001).
Estímulos externos e do ambiente em que o consumidor está inserido e do qual faz parte,
interferem diretamente em suas atitudes e intenções de compra. O contexto cultural da
sociedade tem grande influência sobre os valores pessoais e crenças individuais, e com
frequência influenciam suas prioridades, suas percepções, suas preferências e seus
comportamentos (KOTLER; KELLER, 2006; LIMEIRA, 2008).
Segundo Fishbein e Ajzen (1975), a atitude de compra engloba as motivações do
indivíduo no sentido de realizar esforços que resultam em certos comportamentos e a intenção
de compra pode ser definida como um conjunto de decisões que levam o indivíduo a agir de
determinada maneira.
Estudos sobre a motivação também ajudam a compreender a aquisição e o consumo de
mercadorias, serviços e ideias, pois a motivação está diretamente ligada as necessidades e
desejos do consumidor. David MacClelland, citado por Robbins (2004), desenvolveu uma
teoria de quatro necessidades básicas das pessoas: a necessidade de realização (que sugere a
luta do indivíduo pelo sucesso); a necessidade de poder (que sugere o desejo de obter controle
sobre outras pessoas); a necessidade de associação e exclusividade (que refere-se a motivação
de uma pessoas para tornar-se membro de grupos e estar com outras pessoas) e a necessidade
de exclusividade (que refere-se ao desejo de percebermos a nós mesmos como pessoas
diferentes e originais) (MOWEN; MINOR, 2005). Conforme esta última necessidade, definida
por MacClelland, ao consumir, o indivíduo tem a oportunidade de construir, manter e
comunicar a sua individualização e identidade (ELLIOTT, 1997).
Para avaliar o impacto da necessidade de individualização dos indivíduos no ato de
escolher roupas de moda, a pesquisa utilizou a escala de CNFU (Need for Uniqueness) adaptada
de Tian, Bearden e Hunter (2001). Segundo os autores, a necessidade de individualização pode
ser definida como a tendência de um indivíduo em buscar a dissimilaridade através da
aquisição, utilização e disposição dos bens, a fim de reforçar a sua imagem única perante o
grupo social.
De acordo com Simmers, Parker e Schaefer (2014), a escala CNFU é um construto
multidimensional que consiste em três fatores: o primeiro avalia a escolha de produtos
socialmente aceitáveis para expressar individualidade; o segundo testa os comportamentos de
escolha de itens improváveis para expressar individualidade; e o terceiro fator testa o caráter
distintivo dos consumidores através de escolhas e comportamentos antissociais. Para medir a
atitude e intenção de compra das roupas com apelo de moda, utilizou-se uma adaptação do
modelo de Nysveen, Pedersen e Thorbjornsen (2005).
A partir desses conceitos, buscou-se investigar o impacto da necessidade de
individualização na atitude (Hipótese 1), bem como averiguar o impacto da atitude na intenção
(Hipótese 2):
H1: A necessidade de individualização tem um impacto negativo na atitude de compra
de vestuário de moda
H2: Atitude tem um impacto positivo na intenção de compra de vestuário de moda

Por muito tempo características pessoais foram subjugadas por padrões de moda préconcebidos, onde normas de beleza e estética atendiam a um padrão social, o que não refletia
nem reflete a personalidade e o estilo particular dos indivíduos (HALLAWELL, 2010), o que
desprivilegia a individualidade, uma vez que a estética é um meio de experimentação que
contribui para o auto reconhecimento do indivíduo (MAFFESOLI, 1996). Estes conceitos vem
de encontro ao que Kwan, Yeung e Au (2003) afirmam, pois, para eles, a autoimagem está se
tornando mais importante do que a imagem de marca, quando se trata de roupas/ vestuário.
Inseridas nessa temática de escolhas de vestuário, Zanetti e Rezende (2013) afirma m
que o estilo pessoal está diretamente ligado às escolhas de consumo que são guiadas por um
conjunto de sensações que envolvem referências do passado, rotina diária, círculos de
convivência e fatores inspiracionais. As roupas definem estilo, diferenciando os indivíd uos
dentro do grupo (KIM; KIM; YANG, 2003), e jovens das novas gerações tem desempenhado
papel significativo como inovadores da moda (BEAUDOIN, 1998), ou seja, apresentando
caráter de “liderança fashion”. Para Workman e Johnson (1993), indivíduos inovadores de
moda procuram difundir novos estilos de vestir, diferentemente dos seguidores de moda que
definem suas escolhas de acordo com o grande grupo.
Diante disso, outra dimensão avaliada neste estudo, é o moderador de estilo pessoal.
Assim, utilizou-se uma das dimensões propostas pelo modelo de Runyan, Noh e Mosier (2012),
que conforme os autores, é utilizada pelos profissionais da área de Marketing para ajudar a
prever tendências, identificando os aspectos relacionados ao estilo pessoal dos indivíd uos.
Assim, define-se a Hipótese 3:
H3: O estilo afeta a relação entre necessidade de individualização e a atitude de compra
de vestuário de moda.
Na Figura 1 são apresentadas as hipóteses.

Figura 1 – Hipóteses de pesquisa

3 Método
A pesquisa de caráter quantitativo e descritivo utilizou uma adaptação do modelo de
Tian, Bearden e Hunter (2001), CNFU - Need for Uniqueness, para identificar a necessidade de
individualização; Runyan, Noh e Mosier (2012) que propôs o modelo Personal Cool para
avaliar o estilo pessoal dos indivíduos (utilizado como moderador), bem como de Nysveen,
Pedersen e Thorbjornsen (2005), para compreender a atitude e intenção de compra.
O objetivo foi validar e adaptar os modelos utilizados; verificar o impacto da
necessidade de individualização na atitude; testar o efeito da atitude na intenção; e testar o efeito
do estilo pessoal na relação entre necessidade de individualização e atitude de compra.
O instrumento de coleta de dados utilizado foi o questionário e este aplicado de duas
formas durante o período de maio a julho de 2015. Dos 318 questionários aplicados, 189 foram
coletados on-line, através de formulário na plataforma Google Docs; e 129 foram impressos e
aplicados junto a universitários dos cursos das áreas das ciências humanas e sociais de uma

Instituição de Ensino Superior localizada no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. O cálculo da
amostra utilizada, bem como a sua escolha realizou-se por modo de conveniência.
O questionário utilizado na presente pesquisa contemplou duas seções. A primeira
compreendia questões referentes ao perfil dos respondentes, como gênero, idade, estado civil,
profissão, cidade onde reside e estado, grau de instrução/escolaridade e renda familiar mensal
aproximada. A segunda parte compreendia questões referentes aos modelos utilizados,
divididos conforme os construtos: necessidade de individualização (CNFU – Need for
Uniqueness) (10 questões) e o moderador estilo pessoal (PC – Personal Cool) (4 questões), nas
quais, através de uma Escala Likert de 5 pontos, os respondentes deveriam posicionar-se entre
discordo totalmente (1) e concordo totalmente (5). Ainda nessa segunda parte, foram utilizadas
questões de atitude (5 questões) e intenção (3 questões), com Escala de Diferencial Semântico,
também de 5 pontos. Dessa forma, o instrumento de coleta de dados contou com 22 afirmações,
apresentadas no Quadro 1.
CONSTRUTO

Necessidade de
individualização
(CNFU – Need
for Uniqueness)

VARIÁVEIS
CNFU1- Muitas vezes eu me visto fora do padrão, mesmo quando é provável que eu
choque os outros.
CNFU 2- Às vezes quebro regras estabelecidas pelo meu grupo, pela maneira de quando
e de como uso certas roupas.
CNFU 3- Me divirto desafiando as pessoas que eu conheço, ao comprar e/ou usar algo
que elas não acham normal ou aceitável.
CNFU 4- Se alguém me deu a entender que me vesti de forma inadequada em alguma
situação social, mesmo assim continuarei me vestindo desta maneira.
CNFU 5- Eu raramente ajo de acordo com o que os outros pensam ser certo sobre as
roupas e acessórios que devo comprar.
CNFU 6- Não me preocupo em ser diferente do convencional, por isso uso o que eu quero.
CNFU 7- Quando eu me visto de maneira diferente, tenho consciência de que os outros
pensam que sou incomum, mas não me importo.
CNFU 8- Às vezes ouso me vestir de maneira diferente, sendo que os outros podem vir a
me reprovar.
CNFU 9- Até me preocupo quanto às roupas e acessórios que compro e uso, mas acabo
ousando e quebrando os padrões.
CNFU 10- Costumo comprar e usar roupas e acessórios de modo que muitas vezes quebro
regras e costumes.

PC1- Uma peça legal de vestuário contribui para evidenciar: MINHA
PERSONALIDADE
PC2- Uma peça legal de vestuário contribui para evidenciar: MINHA IDENTIDADE
PC3- Uma peça legal de vestuário contribui para evidenciar: MEU ESTILO
PC4- Uma peça legal de vestuário contribui para evidenciar: MINHA
INDIVIDUA LIDA DE.
AT1- Má / Boa
AT2- Tola / Sábia
Atitude
AT3- Desfavorável / Favorável
(AT)
AT4- Inútil / Útil
AT5- Negativo / Positivo
INT1- Não Gostaria/Gostaria
Intenção
INT2- Considero Improvável/Considero Provável
(INT)
INT3- Considero Impossível/Considero Possível
Quadro 1 – Escalas utilizadas na pesquisa
Fonte: Adaptado de Tian, Bearden e Hunter (2001); Runyan, Noh e Mosier (2012); Neysveen, Pedersen e
Thorbjornsen (2005)
Moderador
estilo pessoal
(PC – Personal
Cool)

Assim, após realizar a coleta dos dados, os mesmos foram tabulados e analisados no
software PASW Statistic18 e Amos no intuito de atender os objetivos propostos pela pesquisa.
Num primeiro momento foram feitas análises de frequência para identificação do perfil dos
respondentes. Na sequência, para testar o impacto do perfil dos respondentes nas dimensões

dos modelos realizou-se Teste T e ANOVA; para poder adaptar o instrumento de pesquisa
realizou-se a Análise Fatorial Exploratória, Modelagem de Equações Estruturais e cálculo do
Alpha de Cronbach; quanto à validade discriminante do modelo, esta foi identificada através
do cálculo de correlações de Pearson entre os construtos; e, por fim, realizou-se o teste das
hipóteses propostas pelo estudo.
4 Resultados
Das 318 pessoas que responderam à pesquisa, 258 (81,1%) são mulheres e 60 (18,9%)
são homens. Em relação a idade, 51 (17%) tinham até 20 anos, 94 (31,3%) possuíam entre 21
e 25 anos, 64 (21,3%) tinham entre 26 e 30 anos, 37 (12,3%) tinham entre 31 e 35 anos, 20
(6,7%) tinham entre 36 e 40 anos, 15 (5%) tinham entre 41 e 45 anos, 10 (3,3%) tinham entre
46 e 50 anos, 9 (3%) tinham mais de 50 anos.
Quanto ao estado civil, 210 (66%) dos respondentes são solteiros, 96 (30,2%) casados,
10 (3,1%) divorciados e 2 (0,6%) viúvos. A profissão foi agrupada conforme a frequência para
uma melhor compreensão dos dados, a maioria 129 (40,6%) são estudantes, 32 (10,1%)
secretário/auxiliar administrativo, 24 (7,5%) professores, 20 (6,3%) trabalham na área da saúde,
19 (6%) funcionários público, 19 (6%) comunicação social, 10 (3,1%) designers, 10 (3,1%)
vendedores, 8 (2,5%) administradores, 42 (13,2%) outras profissões e 5 (1,6%) pessoas não
declararam a sua profissão.
Do mesmo modo, as cidades onde residem também foram agrupadas: 233 respondentes
moram na região central do Rio Grande do Sul (73,3%), 16 na região metropolitana (5%), 12
na região do Vale dos Sinos (3,8%), 3 na região da fronteira oeste (0,9%), 6 na região da serra
gaúcha (1,9%), 13 na região noroeste (4,1%), 20 em outros estados (6,3%) e 15 pessoas não
informaram a sua cidade (4,7%).
Considerando a renda mensal familiar, as frequências foram de: 35 até R$ 1.000,00
(11%); 66 entre R$ 1.000,01 e R$2.000,00 (20,8%); 56 entre R$ 2.000,01 e R$3.000,00
(17,6%); 67 entre R$ 3.000,01 e R$5.000,00 (21,1%); 52 entre R$ 5.000,01 e R$8.000,00
(16,4%) e 42 acima de R$ 8.000,01 (13,2%).
Por fim, foi perguntado o grau de instrução dos respondentes, sendo 3 com ensino médio
completo (3,5%), 218 com graduação (68,6%) e 89 com pós-graduação (28%).
Inicialmente foi realizada a Análise Fatorial Exploratória (Tabela 3), utilizando o
método de componentes principais, com fatores fixos previamente definidos nos estudos de
Tian, Bearden e Hunter (2001), Nysveen, Pedersen e Thorbjornsen (2005) e Runyan, Noh,
Mosier (2012). Para exclusão as variáveis utilizou-se o critério de exclusão de cargas fatoriais
e/ou comunalidades inferiores a 0,50.
O construto necessidade de individualização era composto por dez variáveis, sendo que
quatro foram retiradas pelo fato de apresentarem comunalidades inferiores a 0,5. Assim, a
variável CNFU4 “Se alguém me deu a entender que me vesti de forma inadequada em alguma
situação social, mesmo assim continuarei me vestindo desta maneira” apresentou comunalidade
de 0,284; a variável CNFU5 “Eu raramente ajo de acordo com o que os outros pensam ser certo
sobre as roupas e acessórios que devo comprar” apresentou comunalidade de 0,304; a variáve l
CNFU6 “Não me preocupo em ser diferente do convencional, por isso uso o que eu quero”
apresentou comunalidade de 0,341 e a variável CNFU3 “Me divirto desafiando as pessoas que
eu conheço, ao comprar e/ou usar algo que elas não acham normal ou aceitável” com
comunalidade de 0,445. As demais variáveis do construto necessidade de individualização
apresentaram comunalidades que variaram entre os valores de 0,506 (CNFU2) e 0,670
(CNFU9), e cargas fatoriais que variaram de 0,711 (CNFU2) e 0,819 (CNFU9).

O construto da atitude apresentou todas as cargas fatoriais e/ou comunalidade s
superiores a 0,50 e foi constituído por cinco variáveis, que apresentaram comunalidades que
variaram entre 0,646 (AT4) a 0,752 (AT5), bem como, cargas fatoriais entre 0,803 (AT4) a
0,867 (AT5).
O construto intenção não apresentou comunalidades e cargas fatoriais inferiores a 0,50,
desse modo, compreendeu três variáveis com comunalidades variando entre 0,678 (INT1) e
0,840 (INT3), bem como, as cargas fatoriais oscilaram entre 0,823 (INT1) e 0,917 (INT3).
O último construto foi o estilo que também não apresentou comunalidades e cargas
fatoriais inferiores a 0,50, desse modo, compreendeu quatro variáveis com comunalidades
variando entre 0,617 (PC4) e 0,789 (PC1), bem como, as cargas fatoriais oscilaram entre 0,785
(PC4) e 0,888 (PC1).
VARIÁVEIS
COM.
CNFU – Need for Uniqueness (necessidade de individualização)
CNFU1 Muitas vezes eu me visto fora do padrão, mesmo quando é provável
0,530
que eu choque os outros.
CNFU 2 Às vezes quebro regras estabelecidas pelo meu grupo, pela maneira de
0,506
quando e de como uso certas roupas.
CNFU 7 Quando eu me visto de maneira diferente, tenho consciência de que os
0,540
outros pensam que sou incomum, mas não me importo.
CNFU 8 Às vezes ouso me vestir de maneira diferente, sendo que os outros
0,620
podem vir a me reprovar.
CNFU 9 Até me preocupo quanto às roupas e acessórios que compro e uso, mas
0,670
acabo ousando e quebrando os padrões.
CNFU 10 Costumo comprar e usar roupas e acessórios de modo que muitas
0,659
vezes quebro regras e costumes.
PC – Personal Cool (estilo) – Uma peça de roupa contribui para evidenciar:
PC1
Minha personalidade
0,789
PC2
Minha identidade
0,785
PC3
Meu estilo
0,689
PC4
Minha Individualidade
0,617
AT (Atitude) – Sobre comprar e usar as tendências de moda eu considero:
AT1
Ruim/Bom
0,648
AT2
Tolo/Sábio
0,685
AT3
Desfavorável/Favorável
0,730
AT4
Inútil/Útil
0,646
AT5
Negativo/Positivo
0,752
INT (Intenção) – Sobre minha intenção de comprar e usar as tendências de moda:
INT1
Não Gostaria/Gostaria
0,678
INT2
Considero Impossível/Considero Possível
0,784
INT3
Considero Improvável/Considero Provável
0,840
Tabela 3- Análise fatorial exploratória

CARGA
0,728
0,711
0,735
0,787
0,819
0,812
0,888
0,886
0,830
0,785
0,805
0,828
0,854
0,803
0,867
0,823
0,885
0,917

A Tabela 4 contém os índices de ajuste da Análise Fatorial Exploratória. O KMO mede
a adequação da amostra em relação ao grau de correlação parcial entre as variáveis, sendo que,
valores próximos de 1 indicam maior adequação na utilização da análise fatorial (HAIR et al.,
2009). Os construtos apresentados na presente pesquisa demonstraram valores de KMO bons,
variando de 0,691 para o construto Intenção até 0,864 para o construto atitude.
FATORES
Necessidade de individualização
Atitude
Intenção
Estilo
Tabela 4 - Índices de ajuste

KMO
0,846
0,864
0,691
0,808

VE
58,76%
69,19%
76,74%
71,98%

ALPHA
0,859
0,889
0,848
0,869

A variância explicada representa o quanto as variáveis explicam o construto. Hair et al.,
(2009) indicam que 60% de explicação é o limite aceitável para a variância explicada. Apenas
o construto de necessidade de individualização apresentou variância explicada um pouco
inferior ao limite, sendo de 58,76%, já o construto de intenção apresentou a maior variânc ia
explicada com 76,74%.
O Alpha de Cronbach compreende a confiabilidade dos fatores. Hair et al., (2009)
sugerem valores superiores a 0,60. Dessa maneira, os construtos apresentaram bons valores de
Alpha de Cronbach superiores a 0,80, oscilando entre 0,848 para o construto intenção até 0,889
para o construto atitude.
Como demonstra a Tabela 4, os valores das variâncias explicadas foram aceitáveis e os
construtos apresentaram valores de Alpha satisfatórios, superiores a 0,80. Dessa maneira,
pondera-se que os índices de ajuste da Análise Fatorial Exploratória foram aceitáveis.
A Análise Fatorial Confirmatória foi gerada com base na estimação dos parâmetros
utilizando o método máxima verossimilhança, no software Amos, tendo por objetivo a validação
do modelo de Tian, Bearden e Hunter (2001), Nysveen, Pedersen e Thorbjornsen (2005) e
Runyan, Noh e Mosier (2012).
Para melhorar o modelo foi incluído uma correlação sugeridas nos outputs do software
Amos entre as variáveis CNFU1 e CNFU2. Um dos principais motivos para a inclusão de
correlações entre variáveis é sua proximidade semântica, ou seja, os respondentes consideram
as afirmativas similares.
Analisando-se os enunciados das variáveis que foram correlacionadas é possível
identificar as proximidades semânticas: “Muitas vezes eu me visto fora do padrão, mesmo
quando é provável que eu choque os outros.” (CNFU1) e “Às vezes quebro regras estabelecidas
pelo meu grupo, pela maneira de quando e de como uso certas roupas” (CNFU2).
O modelo final global (Figura 2), após os ajustes, apresentou os índices: estatística quiquadrado (χ²) com o valor de 240,445; graus de liberdade de 130; qui-quadrado/graus de
liberdade (χ²/gl) com valor de 1,850; GFI com valor de 0,923; e índice de medida de ajuste
absoluto (RMSEA) com valor de 0,052. Estes índices, segundo a literatura (HAIR et al., 2009),
devem ter valores de RMSEA inferiores à 0,100, qui-quadrado/graus de liberdade entre 1 e 5 e
GFI superior a 0,900. Os índices Baselianos encontrados foram de: NFI com valor de 0,924;
TLI com valor de 0,957 e CFI 0,963. Todos estes índices foram considerados satisfatórios, visto
que a literatura (HAIR et al., 2009) prega índices superiores a 0,900.
Na Figura 2 consta o diagrama de caminho padronizado com o resultado da modelage m
de equações estruturais e os resultados da Análise Fatorial Confirmatória referente ao modelo
final são demonstrados na Tabela 5.
Após a primeira etapa de validação do modelo, novos procedimentos foram realizados.
As confiabilidades dos construtos foram calculadas e os valores dos Alphas de Cronbach foram
satisfatórios, todos superaram o valor limite de 0,600. O construto necessidade de
individualização obteve confiabilidade de 0,851; estilo 0,807; atitude 0,889 e intenção 0,851.
Desta forma, comprovou-se a confiabilidade de todos os construtos do modelo.
Hair et al. (2009), consideram que a unidimensionalidade significa que um conjunto de
variáveis explica apenas um construto. Para medir a unidimensionalidade do modelo proposto,
utilizou-se o critério de resíduos padronizados (erros), os quais devem apresentar valores
inferiores a 2,58 (p<0,05) e se a variável apresenta significância para seu respectivo construto.
O maior resíduo padronizado encontrado no modelo foi de 0,078 para a variável AT4 e todas

as variáveis foram significativas ao nível de 0,001 para seus respectivos constructos,
comprovando a unidimensionalidade de todas as variáveis.

Figura 2 – Diagrama de caminho (padronizado) para o modelo final

Ainda os autores Hair et al. (2009), afirmam que para existir validade convergente as
cargas fatoriais padronizadas devem ser 0,5 ou mais. Todas as cargas fatoriais foram superiores
a 0,5, sendo que a variável CNFU2 apresentou a menor carga fatorial padronizada, na ordem
de 0,550. Também, deve-se considerar o t-valor superior a 2,33 (para um nível de confiança de
1%), diante disso, o menor t-valor encontrado foi de 9,609 para a variável CNFU2. Assim, a
validade convergente foi comprovada.
RELAÇÕES
CARGA
CARGA PD
ERRO
CNFU10 <--- CNFU
1,000
0,808
0,063
CNFU9 <--- CNFU
1,000
0,828
0,063
CNFU8 <--- CNFU
0,967
0,748
0,072
CNFU7 <--- CNFU
0,757
0,659
0,065
CNFU2 <--- CNFU
0,663
0,550
0,069
CNFU1 <--- CNFU
0,735
0,572
0,073
AT1 <--- AT
1,055
0,762
0,077
AT2 <--- AT
0,948
0,758
0,069
AT3 <--- AT
1,010
0,819
0,068
AT4 <--- AT
1,020
0,736
0,078
AT5 <--- AT
1,046
0,843
0,068
INT3 <--- INT
1,176
0,883
0,068
INT2 <--- INT
0,851
0,809
0,049
INT1 <--- INT
0,901
0,734
0,067
PC1 <--- PC
0,994
0,883
0,052
PC2 <--- PC
1,006
0,866
0,052
PC3 <--- PC
0,768
0,746
0,050
PC4 <--- PC
0,763
0,670
0,058
***Significativo ao nível de 0,001
Tabela 5 – Resultado da análise fatorial confirmatória para o modelo global

T-VALOR
15,809
15,809
13,509
11,574
9,609
10,048
13,699
13,699
14,943
13,070
15,332
17,334
17,334
13,514
19,258
19,258
15,391
13,075

SIGN.
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

Quanto à validade discriminante do modelo, esta foi identificada através do cálculo de
correlações de Pearson entre os construtos (Tabela 6). Hair et al. (2009) argumentaram que,
para que a validade discriminante seja comprovada, as correlações devem ser significativas,
porém não podem ser superiores a 0,90. Todas as correlações foram inferiores a 0,90 porém

duas delas não foram significativas ao nível de 1%, são elas: entre atitude e necessidade de
individualização e intenção e necessidade de individualização. A maior correlação ocorreu
entre os construtos atitude e estilo com valor de 0,285 significativo a 1% atendendo aos valores
mínimos.
Outro critério para a comprovação da validade discriminante é de que o quadrado das
correlações, valores colocados na parte superior da matriz, não podem ser superiores à variânc ia
extraída pelo fator (ou construto). A maior correlação ao quadrado foi de 0,446 entre os
construtos de atitude e intenção, porém, a variância extraída foi superior a este valor. Portanto,
através de ambos os critérios, comprovou-se a validade discriminante do modelo.
CONSTRUTOS
CNFU
PC
AT
INT

CNFU
1
0,153**
-0,025
0,041

PC
0,023
1
0,285**
0,232**

AT
0,001
0,067
1
0,668**

INT
0,002
0,054
0,446
1

** Correlação significante ao nível de 0.01

Legenda: NI – necessidade de individualização; AT – atitude; INT – intenção; EST- estilo
Tabela 6 – Correlações para a análise da validade discriminante do modelo

Com a validação do modelo, partiu-se para o teste das hipóteses (Tabela 7). Para melhor
compreensão são apresentados, primeiramente, os resultados das duas hipóteses gerais e,
posteriormente, o resultado da hipótese que possuía o efeito moderador do Estilo.
A primeira hipótese proposta (H1: A necessidade de individualização tem um efeito
negativo na atitude) não foi confirmada, pois a relação entre necessidade de individualização e
atitude não foi significativa (β=-0,065, p<0,194), assim H1 foi rejeitada. A segunda hipótese
testada (H2: Atitude tem um efeito positivo na intenção.) foi confirmada com valores β=0,736,
p<0,001. Por fim, foi analisada a última hipótese proposta, (H3: O estilo afeta a relação entre
necessidade de individualização e atitude) foi confirmada com valores de β=0,161, p<0,006
para a relação entre necessidade de individualização e estilo e β=0,260, p<0,001 para a relação
entre estilo e atitude.
HIPÓTES ES
H1
H2
H3

RELAÇÕES
AT
NI
INT
AT
EST
NI
AT
EST
Tabela 7 – Hipóteses do estudo
***Significativo ao nível de 0,001

Β
-0,065
0,736
0,161
0,260

SIGN.
0,194
***
0,006
***

CONCLUSÃO
Rejeitada
Confirmada
Confirmada

Com relação à outros estudos que foram realizados com base nos modelos propostos na
presente pesquisa, destaca-se o estudo desenvolvido por Simmer, Parker, Schaefer (2014), onde
foi realizada uma comparação entre a necessidade de individualização de estudantes americanos
e chineses e os resultados sugeriram que, jovens chineses são mais preocupados em adequar-se
ao grupo do que jovens americanos, que vem de uma cultura mais individualista, porém, os
chineses estão se tornando mais interessados em usar roupas de moda com o intuito de expressar
sua individualidade, demonstrando assim, uma tendência a apresentarem “liderança fashion”.
Também percebeu-se que gerações mais jovens da cultura chinesa estão mais propensas a
comportamentos individualistas do que gerações anteriores que são mais influenciadas pelo
modelo cultural coletivista.
A pesquisa realizada por Runyan, Noh e Mosier (2012), investigou a relação entre estilo
pessoal/ inovação fashion e atitudes hedônicas/ utilitaristas na compra de vestuário de moda e
o papel moderador da renda sobre essa relação. A partir disto, os autores revelaram que os

jovens consumidores inovadores são mais propensos a ter atitudes positivas em direção a
compra de roupas de moda do que os consumidores jovens não inovadores; e os consumido res
jovens, de alta renda e inovadores, tem maior desejo de comprar produtos recém lançados para
refletir sua personalidade, individualidade e identidade. O estudo também revelou que a renda
é um forte antecedente do comportamento para a adoção de novos produtos, pois, os
consumidores jovens com alta renda associam o uso de roupas consideradas “legais”, como
uma forma de refletir sua personalidade.
5 Conclusões
Os fatores e variáveis utilizados para desenvolver esta pesquisa foram adaptados dos
estudos de Tian, Bearden e Hunter (2001), que propôs o modelo CNFU para identificar a
necessidade de individualização; Runyan, Noh e Mosier (2012) que propôs um moderador para
avaliar o estilo pessoal de cada indivíduo; e Nysveen, Pedersen e Thorbjornsen (2005) para
compreender a atitude e intenção de compra. Os objetivos do artigo foram: validar e adaptar os
modelos utilizados; verificar o impacto da necessidade de individualização na atitude; testar o
efeito da atitude na intenção; e testar o efeito do estilo pessoal na relação entre necessidade de
individualização e atitude.
Em resposta ao primeiro objetivo, para validar e adaptar os modelos utilizados, retirouse quatro variáveis do construto necessidade de individualização; os construtos apresentados na
presente pesquisa demonstraram valores de KMO bons; apenas o construto de necessidade de
individualização apresentou variância explicada um pouco inferior ao limite; os construtos
apresentaram bons valores de Alpha de Cronbach superiores a 0,80, revelando que os índices
de ajuste da Análise Fatorial Exploratória foram aceitáveis.
No modelo final global, após os ajustes, obteve-se todos os índices aceitáveis. Quanto à
validade discriminante do modelo, esta foi identificada através do cálculo de correlações de
Pearson entre os construtos, e através de ambos os critérios, comprovou-se a validade
discriminante do modelo.
Por fim, foi feita a comprovação das hipóteses propostas no presente estudo, assim, a
primeira hipótese proposta (H1: A necessidade de individualização tem um efeito negativo na
atitude) foi rejeitada, ou seja, não foi comprovado o efeito negativo da necessidade de
individualização na atitude de consumir roupas com apelo de moda. Já a segunda hipótese
testada (H2: Atitude tem um efeito positivo na intenção.) foi confirmada, ou seja, a atitude tem
impacto na intenção dos consumidores ao consumirem tendências de moda. Por fim, foi
analisada a última hipótese proposta, (H3: O estilo afeta a relação entre necessidade de
individualização e atitude). H3 foi confirmada, assim, evidencia-se o efeito moderador do estilo
pessoal dos consumidores na sua necessidade de individualização, bem como na sua atitude.
As limitações deste estudo referem-se ao fato de que a amostra foi formada por
respondentes on-line, bem como por estudantes universitários, assim, sugere-se que outras
pesquisas sejam realizadas com este modelo, com outros tipos de amostras. Entretanto, apesar
das limitações, considera-se que a presente pesquisa contribui para a ampliação dos estudos
sobre as atitudes e intenções de compra dos consumidores de artigos de vestuário, possibilita ndo
a compreensão de como as suas escolhas são impactadas por suas características individua is ,
de necessidade de exclusividade e diferenciação e estilo pessoal.
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