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RESUMO 

 

A compra compulsiva – doravante chamada de oniomania – é parte de uma categoria mais 

ampla de comportamentos de consumo compulsivos, e seria baseada por uma compra repetitiva, 

crônica, que se torna a primeira resposta a eventos ou sentimentos negativos (O'Guinn & Faber, 

1989). Dada a prevalência estimada na população em geral, potencialmente projetada em até 

16% da população adulta, e as severas consequências negativas oriundas de tal patologia, esta 

tese se propôs a investigar de forma mais precisa as relações entre tais compradores 

compulsivos e seus objetos de consumo, notadamente as preferências declaradas por tais 

indivíduos quanto à preferência pela posse, de natureza temporária, ou propriedade definitiva 

de produtos, traduzidas por meio de situações hipotéticas e experimentais de aluguel e compra, 

respectivamente, lacuna ainda inexplorada na literatura inerente à oniomania. Considerando 

esta mesma literatura sobre o comprar compulsivo, em que premissas teóricas constroem uma 

narrativa baseada na aquisição / compra de produtos (Faber, O’Guinn & Krych, 1987; Glatt & 

Cook, 1987; Valence, d'Astous & Fortier, 1988; Krueger, 1988; O’Guinn & Faber, 1989; 

d'Astous, Maltais & Roberge, 1990; Christenson, Faber, de Zwaan, Raymond, Specker & 

Eckern, 1994; McElroy, Keck Jr, Pope Jr, Smith & Strakowski, 1994; Faber & Christenson, 

1996; Black, 2001; 2007; Dittmar, 2005; Koran, Faber, Aboujaoude, Large & Serpe, 2006; 

Saraneva & Saaksjarvi, 2008; Tavares, Lobo, Fuentes, & Black, 2008; Kukar-Kinney, Ridgway 

& Monroe, 2009; Trautmann-Attmann & Johnson, 2009; Workman & Paper, 2010; Bonfanti, 

2010; Leite, 2011; Kukar-Kinney, Ridgway e Monroe, 2012; Leite, Rangé, Junior & Fernandez, 

2012), a investigação experimental proposta baseou-se na ideia de que indivíduos acometidos 

por tal patologia seriam menos propensos ao aluguel de produtos, hipótese confirmada em todos 

os testes, sem considerar dadas manipulações. O estudo mostrou também que o efeito da 

manipulação proposta, fundamentada na saliência da devolução de produtos, acabou por 

estimular compradores ditos compulsivos a alugarem produtos, contrariando expectativas 

iniciais, estas baseadas no suposto desconforto que tais indivíduos teriam ao abrir mão de seus 

objetos de compulsão. Pelo aparente ineditismo, tais resultados foram considerados importantes 

achados para a literatura e, portanto, foram explicados não somente à luz dos experimentos 

propostos, como também a partir da etapa qualitativa, de cunho exploratório e interpretativo.  

 

Palavras-chave: Comportamento do Consumidor; Processo Decisório; Comportamento 

Compulsivo. 
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ABSTRACT 

 

Compulsive buying – henceforth named Oniomania – is part of a broader category of 

compulsive consumption behavior, which would be based on a repetitive and chronic 

purchasing, which becomes the first response to events or negative feelings (O'Guinn & Faber, 

1989). Given the high prevalence in the general population - potential estimated up to 16% of 

the adult population - and severe negative consequences, due to such disorder, this thesis 

investigated the relationship between such shopaholics and their consumption goods, namely 

the declared preferences by such individuals about the possession, temporary, or definitive 

ownership of goods, tested through hypothetic and experimental situations of rental and 

purchase, respectively, considered an unexploited gap in the literature inherent in oniomania. 

Considering the same literature on compulsive buying, in which theoretical assumptions 

construct a narrative based on the acquisition, notably, purchase of products (Faber, O’Guinn 

& Krych, 1987; Glatt & Cook, 1987; Valence, d'Astous & Fortier, 1988; Krueger, 1988; 

O’Guinn & Faber, 1989; d'Astous, Maltais & Roberge, 1990; Christenson, Faber, de Zwaan, 

Raymond, Specker & Eckern, 1994; McElroy, Keck Jr, Pope Jr, Smith & Strakowski, 1994; 

Faber & Christenson, 1996; Black, 2001; 2007; Dittmar, 2005; Koran, Faber, Aboujaoude, 

Large & Serpe, 2006; Saraneva & Saaksjarvi, 2008; Tavares, Lobo, Fuentes & Black, 2008; 

Kukar-Kinney, Ridgway & Monroe, 2009; Trautmann-Attmann & Johnson, 2009; Workman 

& Paper, 2010; Bonfanti, 2010; Leite, 2011; Kukar-Kinney, Ridgway & Monroe, 2012; Leite, 

Rangé, Junior & Fernandez, 2012), the proposed experiment was based on the idea that 

individuals affected by this disorder would be less likely to rent products. This hypothesis was 

confirmed in all tests, without considering manipulations. The study also showed that the effect 

of manipulation proposal, based on product return information, eventually stimulate named 

shopaholics to renting more products, contrary to initial expectations, based on supposed 

discomfort that such individuals would feel at the time they would give up their compulsion 

objects. Due to the apparent novelty, these results were considered important findings for 

literature and thus were explained in the light of the proposed experiments and through 

complementary research of an explanatory and interpretative nature. 

 

Keywords: Consumer Behavior; Decision Process; Compulsive Behavior. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

  A compra compulsiva é parte de uma categoria mais ampla de comportamentos de 

consumo compulsivos, e seria baseada por uma compra repetitiva, crônica, que se torna a 

primeira resposta a eventos ou sentimentos negativos (O'Guinn & Faber, 1989). Embora muitos 

acreditem que o Transtorno de Compras Compulsivas, doravante denominado de TCC, seja um 

fenômeno novo, cabe salientar que o termo "oniomania" – definição também utilizada para tal 

comportamento – teria sido descrito ainda em 1915, por Kraepelin (Black, 2007). Contudo, o 

tema emergiu apenas na década de 80, quando pesquisas relevantes surgiram nos EUA e Canadá 

e, posteriormente, na Europa (Dittmar, 2005). Uma vez que os estudos sobre as compras 

compulsivas são recentes, estima-se que até 6% da população possam ser acometidos por tal 

desordem (Leite, 2011). Filomensky e Tavares (2009) mencionam que, se a compra compulsiva 

fosse oficialmente reconhecida pela DSM - Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders -, esta seria considerada o Transtorno de Controle dos Impulsos (TCI) mais comum 

dentre todos.  

  Considerando-se a relevância do tema e os gaps encontrados na literatura, e tendo como 

base nuances, semelhanças e diferenças conceituais entre o TCC e o “Processo Decisório de 

Compra”, habitualmente discutido nas áreas de Marketing e Comportamento do Consumidor, 

esta tese tem como principal objetivo compreender de maneira mais precisa as relações entre 

os indivíduos considerados compradores compulsivos e seus objetos de consumo, verificando 

suas preferências declaradas pela posse (i.e. temporária) ou propriedade, esta última de caráter 

definitivo, conceitos que, apesar de aparentemente semelhantes, são constituídos de premissas 

distintas.  

  Com o intuito de atingir o objetivo proposto, foram utilizados métodos de natureza 

quantitativa e qualitativa. Sob o ponto de vista quantitativo, a metodologia utilizada foi 

experimental, suportada por aplicação da escala Richmond – adaptada e validada para o Brasil 

– para classificação de compradores compulsivos e posterior comparação com os ditos não 

compulsivos. Com o objetivo de complementar a análise dos resultados quantitativos, adotou-

se como estratégia de pesquisa complementar uma abordagem qualitativa de cunho 

interpretativo, perspectiva que permite uma compreensão mais abrangente e detalhada dos 

objetos de estudo (Gil, 2008). 
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  Como importantes pilares para condução desta tese, serão também apresentados: 1) breve 

revisão da literatura, destacando os principais construtos relacionados à Compulsão e ao 

Transtorno da Compra Compulsiva; e 2) Framework teórico que estabeleça as relações entre o 

TCC e o “Processo Decisório de Compra”, associando-as a possíveis preditores, manifestações 

e consequências.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Frente à prevalência do fenômeno, a ser detalhada na seção seguinte, e considerando 

taxas de incidência semelhantes em distintos países, incluindo o Brasil, para o chamado poder 

público – âmbito em que a Administração Pública se insere –, a investigação de tal patologia 

pode ter caráter potencialmente prioritário. Nesse sentido, a adoção de políticas públicas que 

estimulem as organizações a identificar compradores compulsivos diante dos demais grupos 

para que adaptem suas estratégias (e.g., esforços de comunicação, ações via Internet, e oferta e 

estabelecimento de limites para cartões de crédito) pode constituir ação relevante. Ainda sob 

tal dimensão pública, a compreensão deste tema pode contribuir para o estabelecimento de 

práticas governamentais que prevejam não somente o dimensionamento correto de empréstimos 

e linhas de crédito, mas também ações de educação financeira nas escolas, tais como manejo 

do crédito, planejamento dos rendimentos e a compreensão de taxas de juros tidas como 

abusivas. Educadores também tendem a se beneficiar de tal investigação ao estimularem os 

estudantes − grupo potencialmente vulnerável a comportamentos compulsivos (Dittmar, 2005) 

− a compreender o papel dos produtos em suas vidas, calibrando, portanto, possíveis vieses 

materialistas que possam resultar em futuras práticas compulsivas.  

Adicionalmente às contribuições descritas nas áreas de Medicina (notadamente 

Psiquiatria) e Psicologia, o estudo do fenômeno em referência apresenta caráter humanitário e 

social, também sob a ótica da ciência da Administração, e em especial sob a ótica do 

Comportamento do Consumidor. Como posteriormente discutido nesta tese, complicações 

relacionadas ao chamado Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) seriam majoritariamente 

relacionadas ao tempo e energia consumidos por tais obsessões e/ou compulsões. Além disso, 

o comportamento compulsivo de compras tem reflexos claros no bem-estar do consumidor por 

conta de aspectos como a frequência com que ocorre; o valor total despendido em suas compras; 

e as consequências disfuncionais que resultam de tais comportamentos (d'Astous, 1990; 

Ridgway, Kukar‐Kinney & Monroe, 2008). Em casos graves, seriam comuns os danos ao 
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trabalho, finanças pessoais e ao casamento e, em última instância, tais transtornos poderiam 

resultar em suicídios (Hirschman, 1992). Assim, ampliar a discussão sobre o TCC, sobretudo 

em caráter transdisciplinar, permitirá que novas pesquisas e tratamentos sejam desenvolvidos 

no sentido de prevenir ou mesmo mitigar o sofrimento dos indivíduos que possuem tal 

comportamento − com tendência epidemiológica crescente − e de suas respectivas famílias. 

Por último, mas não menos importante, é válido destacar que, em um cenário de 

racionalização de recursos naturais, compreender de que maneira o consumo considerado 

exacerbado de produtos e serviços que, em última instância, sequer serão utilizados pode 

representar um passo importante para o desafio crescente de aparente escassez a ser enfrentado 

pela sociedade nas próximas décadas. 

   

3. TCC – REFERENCIAL TEÓRICO 

 Para a compreensão mais ampla do objeto de estudo desta tese, propõe-se nesta seção 

discussão sobre os aspectos inerentes ao TCC, notadamente a prevalência / incidência do 

transtorno na população em geral; e seus construtos mais importantes.  

 

3.1 PREVALÊNCIA 

Se levarmos em consideração que vivemos em uma sociedade de consumo que estimula 

e incita as compras, e pauta suas noções de bem-estar considerando o bem material, é valido 

aferir que o TCC é, possivelmente, mais comum do que se tem conhecimento. Estima-se que a 

prevalência do transtorno na população mundial seja de aproximadamente 2% (Leite, 2011). 

McElroy, Keck e Philips (1995) postulam que, por tratar-se de um transtorno comumente 

relacionado a complicações psicológicas, interpessoais e financeiras, calcula-se que 1,8% a 

16% da população norte-americana adulta possa apresentar compulsão por compras, número 

coerente em relação aos 9% − também dentre os norte-americanos − mencionados por Sharma, 

Narang, Rajender e Bhatia (2009); 9,3% reportados por Grant, Levine, Kim e Potenza (2005) 

ao observarem a prevalência entre 204 pacientes psiquiátricos hospitalares internados; e o 

destacado por Bragg (2009): 18 milhões de americanos. Filomensky e Tavares (2009) 

mencionam que, se a compra compulsiva fosse oficialmente reconhecida pela DSM, esta seria 

considerada o transtorno de controle dos impulsos (TCI) mais comum dentre todos, com 

prevalência estimada em cerca de 2% a 8% da população adulta. Corroborando tal estimativa, 

Koran et al. (2006) apontaram a existência de 5,8% de compradores compulsivos nos EUA após 

levantamento telefônico com 2.513 adultos. Trautmann-Attmann e Johnson (2009) recorrem a 
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estudos adicionais ao citar a prevalência em outros países como Canadá (Dittmar, 2005), França 

(Lejoyeux, Tassain, Solomon & Adès, 1997) e Reino Unido (Dittmar, 2005). Por fim, Raab, 

Elger, Neuner e Weber (2011) complementam o cenário ao destacar a presença de 8% de 

compradores compulsivos na Áustria e 7% na Alemanha (Mueller et al., 2010). 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS E CONSTRUTOS RELACIONADOS  

  Nesta seção, serão definidos e especificados os conceitos de obsessão, compulsão, 

impulsividade e compras por impulso, e como eles se relacionam com o comportamento de 

compras compulsivas. Tal detalhamento é preponderante na medida em que a plena 

compreensão de fenômenos como o vício e a compulsão não é tarefa trivial, mesmo para aqueles 

que enfrentam diretamente tais transtornos (Hirschman, 1992). É comum, por exemplo, haver 

certa imprecisão ao se conceituar comportamento compulsivo, visto que, por vezes, este pode 

ser mencionado como sinônimo de excesso de impulsividade, comportamento hedônico, 

obsessão ou mesmo falhas de caráter. A fim de estruturar esta seção, inicialmente, serão 

contemplados, de maneira conjunta, os conceitos relacionados à compulsão e obsessão como 

parte da desordem denominada Transtorno Obsessivo-Compulsivo. A adoção de tal 

classificação é adequada na medida em que o TCC é considerado por alguns autores como uma 

das patologias associadas ao TOC. Posteriormente, definir-se-ão os conceitos denominados 

“impulsividade” e “compras por impulso”, usualmente associados, mas frequentemente 

confundidos com a patologia tratada nesta tese. 

3.2.1 Obsessão, Compulsão, Impulsividade e Compras por Impulso 

De acordo com o Manual Estatístico de Doenças ou Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders (DSM), divulgado pela American Psychiatric Association – APA − (2000), 

o Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), também conhecido como "Neurose Obsessiva-

Compulsiva”, é uma doença relativamente comum, com prevalência de 2% a 3% na população 

mundial, e acomete homens e mulheres de maneira semelhante. A maioria dos pacientes com 

Transtorno Obsessivo-Compulsivo experimenta tanto obsessões como compulsões. Destes, 

pouco menos do que 25% têm apenas obsessões, e cerca de 5% tem apenas compulsões (APA, 

2000). Chou-Green, Holscher, Dallman e Akana (2003) corroboram ao definirem o TOC como 

um transtorno psiquiátrico que contempla dois componentes principais: obsessão e compulsão. 

Para os autores, as definições são distintas por natureza. Obsessões referem-se a pensamentos 

e medos persistentes e recorrentes. Características adicionais são mencionadas pela APA (2000) 

ao integrar a tal lista dúvidas, ideias e imagens que tornariam tais obsessões autônomas. Isto é, 
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ainda que pacientes queiram resistir a tais obsessões, eles não conseguem fazê-lo. Já a 

compulsão diz respeito a comportamentos repetidos, frequentemente relacionados aos objetos 

da obsessão (Chou-Green et al., 2003). Trata-se, portanto, do comportamento decorrente de tais 

pensamentos intrusivos. Os autores exemplificam ao afirmar que obsessões podem estar ligadas 

à preocupação com germes e contaminação (i.e., cognição), enquanto a compulsão seria 

representada por atos repetidos de limpeza (i.e., comportamento). Chou-Green et al. (2003) se 

referem à APA (2000) para ressaltar que compulsões, entretanto, podem surgir antes de 

obsessão, especialmente na infância. Corroborando, de acordo com APA (2000), pacientes 

acometidos por compulsões também se sentiriam compelidos a tocar, verificar ou ter objetos 

simetricamente arrumados. Para Workman e Paper (2010), comportamentos compulsivos são 

usualmente repetitivos e em alguns casos obsessivos (como o ato de lavar as mãos cinquenta 

vezes) na tentativa de solucionar questões subjacentes não resolvidas. Por sua vez, considerando 

a obsessão como desordem simultânea à compulsão, Goldenson (1984) descreve o Transtorno 

Obsessivo-Compulsivo como um transtorno de ansiedade, no qual obsessões ou compulsões 

seriam significativas fontes geradoras de angústia, que interfeririam na vida normal dos 

indivíduos (tradução literal). Partindo de King (1981), Valence et al. (1988) definem este tipo 

de comportamento como um vício (i.e., addiction), algo, portanto, patológico, decorrente de 

fenômenos psicossociais, tais como um sentimento generalizado de alienação e baixa 

autoestima.   

No que tange especificamente ao comportamento compulsivo, cumpre evidenciar 

algumas características intrínsecas e específicas. De acordo com Faber et al. (1987), a literatura 

sugere que há uma série de características fundamentais comuns entre os diferentes tipos de 

comportamentos compulsivos, dentre as quais dependência física e/ou psicológica em relação 

à substância ou atividade, bem como a perda ocasional de controle sobre o comportamento e a 

conseguinte interferência na rotina normal dos indivíduos. Outras características comuns 

incluem impulso ou desejo imediato de se engajar na adoção de tal comportamento; eventual 

negação das consequências danosas ao se perpetuarem tais atitudes compulsivas; e repetidos 

fracassos nos esforços para controlar ou modificar tais comportamentos. O comportamento 

compulsivo também é frequentemente utilizado como um meio de lidar com o estresse, por 

meio da fuga de demandas e pressões do cotidiano, ou mesmo como forma de superar emoções 

ou situações desagradáveis. 

Outro construto inerente ao estudo do TCC é a impulsividade, citado por Grant et al. 

(2005, p. 2184) como uma “predisposição a respostas rápidas e não planejadas a estímulos 
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internos e externos sem considerar as consequências negativas de tais reações ao indivíduo 

considerado impulsivo e a outros”. De acordo com Billieux, Rochat, Rebetez e Van der Linden 

(2008), impulsividade é um conceito chave no campo da psicologia clínica e exerce papel 

determinante na compreensão do diagnóstico de inúmeros estados psicopatológicos. 

Inicialmente, a relação entre a impulsividade e o TCC pode ser verificada a partir do artigo 

seminal de Faber e O’Guinn (1989). Para esses autores, compradores compulsivos sofreriam de 

falta de controle dos impulsos, o que resultaria em consequências indesejáveis. Também 

importante é investigar, de maneira detalhada, escalas que medem tal construto, notadamente a 

UPPS (Impulsive Behavior Scale), formulada por Whiteside e Lynam (2001). Em avaliação 

realizada por Billieux et al. (2008), foram notadas correlações positivas entre tendências de 

comprar compulsivamente com três dimensões de impulsividade presentes em tal escala: 

urgência, falta de perseverança e falta de premeditação. Somam-se a esse quadro a ansiedade e 

a depressão. Neste mesmo estudo, identificou-se que a urgência – definida na escala como a 

tendência de se experimentarem intensas reações, frequentemente sob condições de influências 

negativas − foi o único preditor significante de hábitos compulsivos de compra quando gênero, 

níveis de educação e depressão foram controlados. Corroborando tal associação, Tavares et al. 

(2008) citam Bleuler (1924) para ressaltar que um elemento particular do TCC é a 

impulsividade, e para desatacar que, mesmo com boa formação acadêmica, pacientes 

acometidos por oniomania seriam absolutamente incapazes de pensar diferentemente e de 

conceber as consequências sem sentido de seus atos e as possibilidades de não realizá-los. 

Ainda de acordo com Bleuler (1924), o impulso para compradores compulsivos seria análogo 

a uma “lagarta que devora a folha, seguindo sua própria natureza”.  

Estudos adicionais também demonstraram estreita relação entre a impulsividade e 

hábitos de compra compulsiva. Nesta linha, Grant et al. (2005) identificaram que, dentre vários 

transtornos, a maior comorbidade − possibilidade de duas ou mais doenças estarem 

etiologicamente associadas − com o transtorno de controle dos impulsos resultava do TCC. 

Black (2007) também menciona como comuns as altas taxas de comorbidade entre o TCC e o 

transtorno de controle dos impulsos (de 21% a 40%). De forma semelhante, Christenson et al. 

(1994) descobriram que cerca de 21% de compradores compulsivos sofriam de dificuldades de 

controlar os impulsos, frente a 4,2% de compradores considerados normais. 

  Considerando a relevância do construto da impulsividade e sua relação com o TCC, e 

corroborando as relações anteriormente mencionadas, cumpre ressaltar que, atualmente, 

inúmeros pesquisadores associam a compra compulsiva ao transtorno do espectro obsessivo-
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compulsivo, uma vez que essa desordem apresentaria tanto elementos do TOC quanto do 

Transtorno de Controle dos Impulsos – TCI (Leite, 2012). Ainda segunda a autora, a compra 

não planejada e desnecessária, particularidade dos que são acometidos pelo TCC, pode estar 

relacionada à falta de controle dos impulsos, caracterizando a patologia em questão. Isto 

justificaria eventual reclassificação do TCC dentro do espectro anteriormente mencionado. A 

figura 1 demonstra graficamente o Espectro Obsessivo-Compulsivo. Para efeito de ilustração, 

foi inserido o modelo então proposto por Hollander (1998). Nota-se que, em uma das 

extremidades do continuo, está localizado o transtorno obsessivo compulsivo – TOC − e no 

outro o transtorno de controle dos impulsos (TCI). Ao longo da linha encontram-se plotados 

alguns transtornos comumente estudados na literatura relacionada a compulsões, incluindo o 

associado à Internet, mais recentemente evidenciado a partir do estudo da Nomofobia ou 

Nomophobia (King, Valença & Nardi, 2010). Como anteriormente mencionado, o TCC ou 

oniomania foi alocado, pelo autor desta tese, mais próximo do TCI, tal como recentes 

proposições observadas na literatura. Cabe ressaltar que a última versão da DSM-V, publicada 

em 2013, não contempla atualizações no que diz respeito à classificação da patologia.  

 

Figura 1 – Espectro obsessivo-compulsivo (adaptado pelo autor com a inclusão da 

Oniomania) 

  Distinção importante também deve ser feita entre os consumos compulsivo e impulsivo. 

O chamado compulsivo geralmente ocorre durante estados emocionais negativos (tensão, 

ansiedade, tristeza) e ajudam a fornecer um breve alívio para esses sentimentos. Já o 

comportamento impulsivo ocorre habitualmente durante estados emocionais positivos 

(Hirschman & Stern, 1999). Além disso, enquanto este último é incentivado por estímulos 

externos como a propaganda, o comportamento compulsivo é mais influenciado por gatilhos 
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internos, como estados de ansiedade e depressão e pensamentos recorrentes, esses últimos 

típicos da obsessão. 

  Considerando que os construtos apresentados podem ser passíveis de imprecisão 

conceitual, nas últimas décadas, pesquisadores de distintas áreas propuseram definições para o 

comportamento dito compulsivo. Sob a ótica da área de Marketing, compulsão pode ser 

associada a traços específicos como falta de controle sobre impulsos – aqui entendidos como 

atos de natureza impulsiva – ou desejos repetitivos de se engajar em comportamentos de 

consumo de substâncias ou atividades que potencialmente levariam a danos para o indivíduo e 

para outros (Faber & O’guinn, 1989). Tais características são amplamente aceitas também na 

literatura relacionada ao Comportamento do Consumidor (Hirschman, 1992; Rindfleisch, 

Burroughs & Denton, 1997; Shoham & Brencic, 2003).  

  Nota-se, portanto, que o comportamento compulsivo compreende características 

específicas a serem observadas: 

(a)     Manifesta-se por meio de comportamentos (Chou-Green et al., 2003), o que claramente 

o distingue de obsessão, construto que envolve aspectos essencialmente cognitivos e afetivos 

como pensamentos, medos, ideias e imagens permanentes, recorrentes, autônomos e 

irresistíveis. Supõe-se, portanto, que, mesmo que sejam observadas características comuns ou 

interligadas entre tais conceitos, como a perda de controle e repetição (Workman & Paper, 

2010), o comportamento compulsivo baseia-se na prática ou ato, muitas vezes derivados dos 

pensamentos intrusivos, típicos da obsessão. Analogia pode ser feita a pensamentos ou ideias 

permanentes sobre segurança que resultam em repetidas verificações do trancamento das portas 

de casa;  

 

(b) É geralmente iniciado por um gatilho interno como fuga de demandas e/ou pressões 

excessivas, ou como meios de superação de eventos ou estados negativos como ansiedade, 

estresse ou autoestima comprometida (Goldenson, 1984). Desta forma, ao se considerar eventos 

que envolvam compras, nota-se que o gatilho é claramente distinto do observado em episódios 

de comportamentos de compras por impulso, habitualmente motivados por estímulos externos 

(Hirschman & Stern, 1999). Nesta linha de raciocínio, motivações que levariam consumidores 

a se engajar em dada promoção, como uma Black Friday, para comprar mais artigos que o 

habitual, usufruindo de determinadas reduções de preços, seriam conceitualmente distintas dos 
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gatilhos observados em aquisições repetidas e crônicas de produtos, tipicamente verificadas 

junto aos compradores compulsivos; 

 

(c)      O comportamento dito compulsivo apresenta clara dependência física e/ou psicológica 

em relação à substância ou atividade então envolvida (Faber et al., 1987), o que amplia o 

espectro de estudo de tal patologia. Isto é, considerando que há clara dependência associada a 

atos e comportamentos, não somente áreas de conhecimento originalmente relacionadas à 

saúde, mas outras ciências também podem ter como objeto de estudo tal conduta; 

 

(d) Traços relevantes são também observados ao se verificarem as possíveis consequências 

negativas de tal comportamento. Uma vez que indivíduos ditos compulsivos têm dificuldades 

em resistir ou mesmo modificar tais comportamentos − os quais, portanto, interferem 

diretamente em suas vidas −, habitualmente se observam reflexos econômicos, profissionais, 

psicológicos e sociais a estes mesmos indivíduos e a outras pessoas diretamente envolvidas. 

Também motivados pela negação ou falta de crença de eventuais consequências negativas, 

danos como perda do emprego; términos de relacionamentos; isolamento; problemas 

financeiros; e até suicídios são exemplos reais e contundentes de reflexos observados junto aos 

que apresentam tais comportamentos compulsivos.  

 

3.2.2 Comportamento de compras compulsivas ou Oniomania - Principais definições 

  Embora muitos acreditem que o TCC seja um fenômeno novo, o termo "oniomania" teria 

sido descrito por Kraepelin ainda em 1915 (Black, 2007). Workman e Paper (2010) corroboram 

ao mencionar que a compulsão por compras foi reconhecida há décadas por Kraepelin (1915) 

e Bleuler (1924) – este último associando a desordem a um impulso reativo – como um 

transtorno mental, também chamado de mania por compras; consumo compulsivo; compras 

compulsivas; ou mesmo compras viciantes ou impulsivas. Sharma et al. (2009) citam que o 

termo oniomania deriva das palavras gregas onios (à venda) e mania (insanidade) – tradução 

literal – e tem como sinônimo o conceito denominado shopaholism, que estaria associado à 

abordagem médica para o desejo compulsivo por compras. Lee e Mysyk (2004) complementam 

a perspectiva etimológica ao lembrar que Bleuler (1924) classificou a oniomania no espectro 

de “impulsos reativos” (Impulsive Insanity of Kraepelin, em inglês), tal qual a piromania, a 

cleptomania e o alcoolismo. Ainda que o termo oniomania tenha sido descrito há mais de um 

século, há razões para crer que o tema emergiu apenas recentemente (Dittmar, 2005). A autora 
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reforça este fato ao ressaltar a inexistência de estudos anteriores ao ano de 1986, quando 

pesquisas surgiram nos EUA e Canadá e, posteriormente, na Europa. 

  Além de oniomania (Lejoyeux et al., 1999; Workman & Paper, 2010), diversos rótulos 

têm sido usados para identificar o comportamento de compras compulsivas, tais como compra 

compulsiva (i.e., compulsive buying; Faber et al., 1987; Valence et al., 1988; O'Guinn & Faber, 

1989; d'Astous, 1990; Faber & O'Guinn, 1992) e compra sem controle ou uncontrolled buying 

(Lejoyeux, Ades, Tassain & Solomon, 1996), ou comprar compulsivo (i.e., compulsive 

shopping; Krueger, 1988; McElroy et al., 1991). 

  O'Guinn e Faber (1989) postulam que a chamada compra compulsiva é parte de uma 

categoria mais ampla de comportamentos de consumo compulsivos, tais como a dependência 

de drogas, alcoolismo e comportamentos excessivos associados ao exercício físico, trabalho ou 

sexo. Segundo os autores, a compra compulsiva seria baseada por uma “compra repetitiva, 

crônica, que se torna a primeira resposta a eventos ou sentimentos negativos” (p. 155). 

Complementando, os autores citam que tal comportamento seria difícil de ser interrompido e 

teria consequências nocivas, não somente de natureza econômica (débitos e problemas 

financeiros), mas também nos aspectos social e psicológico. Abordagem semelhante têm 

Valence et al. (1989). Para tais autores, a compra compulsiva caracteriza-se por um desejo 

incontrolável de comprar, que é motivado por uma tensão decorrente de fatores internos, e é 

acompanhado por sensações de alívio e frustração causadas pela natureza viciante de tal 

comportamento. Da mesma época, pode ser também destacada a descrição de Nataraajan e Goff 

(1991), citada por Workman e Paper (2010). Segundo os autores, a compra compulsiva teria 

uma propensão viciante e/ou traço compulsivo, poderia ou não ser geradora de prazer ou alívio, 

mas seria fundamentalmente perturbadora para o funcionamento normal de tais pessoas. Desde 

então, o conceito vem sendo também definido como um impulso irresistível para comprar 

(Krueger, 1988; McElroy et al., 1991) e como forma de gratificação ou alívio de tensões − 

mesmo que efêmeros − após o ato da compra (Glatt & Cook, 1987; Krueger, 1988; McElroy et 

al., 1994).  

  Mais recentemente, a compra compulsiva foi definida como uma tendência do 

consumidor em estar preocupado com o ato da compra que é revelada por meio da compra 

repetitiva e falta de controle sobre o desejo de comprar (Ridgway et al., 2008). Tal conduta é 

exemplificada por Faber et al. (1987) ao relatarem que pessoas compulsivas por compras podem 

vir a comprar suéteres idênticos com cores distintas, simplesmente porque elas acreditam que 



24 
 

têm que fazê-lo ou porque elas se sentem bem ao fazê-lo, mesmo cientes de que não podem 

pagar por tais produtos.  

  Da década de 90, também deve-se destacar um dos pressupostos mais aceitos sobre o 

tema até hoje. Para McElroy et al. (1994), compras compulsivas estariam relacionadas a três 

aspectos: 1) Preocupações frequentes com compras ou impulsos para comprar considerados 

como irresistíveis, intrusivos e sem sentido; 2) Compras frequentes de itens desnecessários ou 

dos quais não se pode dispor; ou 3) Compras durante períodos mais longos do que o 

inicialmente planejado.  

  Definição semelhante é citada por Leite, Rangé, Junior, Fernandez, Cardoso e Silva 

(2012) ao associar a oniomania a atos excessivos, incontroláveis, repetitivos e irresistíveis em 

comprar, consequentes a eventos e/ou sentimentos negativos, resultando em prejuízos 

significativos no funcionamento social, familiar e financeiro. As consequências prejudiciais são 

corroboradas por Koran et al. (2006) ao mencionarem resultados adversos decorrentes de 

impulsos incontroláveis para comprar, e por Faber e O’Guinn (1988) ao associar o caráter 

destrutivo de tal comportamento excessivo.   

  Nota-se, portanto, que, por fazer parte de uma categoria mais ampla de comportamento 

compulsivo, a oniomania apresenta características comuns à maioria das compulsões, que 

podem ser representadas por três grandes categorias: gatilhos internos, manifestações e 

consequências.  

Gatilhos internos 

a) Aspecto emocional - Sentimentos negativos associados ao estresse e à ansiedade (d'Astous 

et al., 1989; Hirschman & Stern, 1999; Leite et al., 2012);  

b) Aspecto cognitivo - Pensamentos recorrentes como obsessões (McElroy et al., 1994; 

Ridgway et al., 2008);  

c) Aspecto motivacional - Desejos incontroláveis (Krueger, 1988; Valence et al., 1988; 

McElroy et al., 1991; McElroy et al., 1994; Koran et al., 2006; Ridgway et al., 2008). 

 

Manifestações 

d) Ação imediata (O'Guinn & Faber, 1989); 

e) Repetição crônica do comportamento (O'Guinn & Faber, 1989; McElroy et al., 1994; 

Workman & Paper, 2010, Leite et al., 2012);  
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f) Impulsividade (Valence et al., 1988; Leite et al., 2012; Koran et al., 2006). 

 

Consequências 

g) Sentimentos positivos como a sensação de alívio (Glatt & Cook, 1987; Valence et al., 1988; 

Krueger, 1988; McElroy et al., 1994; Workman & Paper, 2010); 

h) Sentimentos negativos como culpa e arrependimento pelo comportamento excessivo; falta 

de controle; e certeza de que questões antecedentes a tal comportamento não foram resolvidas 

(Workman & Paper, 2010); 

i) Não utilização, subutilização e descarte do produto (McElroy et al., 1994);  

j) Interferência na rotina dos indivíduos (Workman & Paper, 2010); 

k) Danos sociais, econômicos e psicológicos no médio e longo prazo (Faber & O’guinn, 1988; 

O'Guinn & Faber, 1989; Koran et al., 2006; Leite et al., 2012).  

   

  Com base em tais conceitos, percebe-se que a patologia em referência é baseada em 

preocupações excessivas com o ato de comprar que resultam em impulsos e desejos 

incontroláveis de adquirir de forma repetitiva, prolongada e crônica itens que, em última 

instância, poderão não ser utilizados, e cujos valores podem não ser acessíveis a tais 

compradores. Tais comportamentos usualmente seriam considerados como respostas a 

sentimentos ou eventos considerados negativos − também evidenciadas a partir do estudo das 

comorbidades − e, mesmo proporcionado sensações de alívio e gratificação, o caráter efêmero 

de tais sentimentos somado às características anteriormente mencionadas poderia redundar, em 

curtíssimo prazo, em novas frustrações e sentimentos negativos, e, em médio e longo prazos, 

seriam verificados prejuízos sociais, psicológicos e econômicos. Verifica-se, portanto, que os 

reflexos decorrentes de tais atos resultariam em novos ciclos de compras compulsivas, podendo 

elevar o caráter crônico e repetitivo da patologia a níveis cada vez mais severos.  

  Assim, parece razoável inferir que as especificidades do comportamento compulsivo de 

compras seriam restritas ao objeto de dependência e/ou ao comportamento de compras. Isto é, 

o desejo incontrolável referir-se-ia ao ato da compra, que seria objeto de preocupação 

permanente (análogo à obsessão), e ocorreria por longos períodos, usualmente maiores do que 
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o planejado. Tal comportamento teria como usuais consequências a dificuldade de pagamento; 

sentimentos pós-compra como alívio, frustração e arrependimento; e, na maioria dos casos, o 

não uso ou subutilização do bem comprado.  

  Por fim, quanto ao perfil demográfico, de maneira geral, é consenso entre alguns autores 

que a compra compulsiva acomete principalmente as mulheres, iniciando com idades entre 18 

e 30 anos (O’Guinn & Faber, 1989; Scherhorn, Reisch & Raab, 1990; McElroy et al., 1994). 

Trautmann-Attmann e Johnson (2009) argumentam que a característica de gênero pode ter 

relação com a cultura dos países do ocidente em que a aparência, sobretudo junto às mais 

jovens, teria importância maior. Corroborando, Faber (1992) afirma que produtos relacionados 

à aparência também facilitariam o reconhecimento e a aprovação. 

 

4. A ESCOLHA DO CONSUMIDOR - ATUALIZAÇÃO DE CONCEITOS PARA O 

PROCESSO DECISÓRIO ADOTADO POR COMPRADORES COMPULSIVOS 

  Considerando o objetivo proposto para esta tese, faz-se necessário discorrer sobre as 

especificidades dos chamados processos decisórios de compra, destacando nuances, 

semelhanças e diferenças conceituais entre hábitos de compra observados no modelo 

habitualmente discutido nas áreas de Marketing e Comportamento do Consumidor versus os 

praticados pelos consumidores denominados compulsivos. A partir de tal análise, pretende-se 

também formular o chamado “Processo Decisório de Compra Compulsiva”, modelo que 

facilitaria a identificação e reflexão sobre as decisões tomadas por tais compradores 

compulsivos, não somente durante a compra, mas também nas etapas anteriores e posteriores 

ao ato, aspectos estritamente relacionados ao objetivo dessa tese. 

 

4.1 Processo decisório de Compra 

  O processo decisório de compra do consumidor é definido como o conjunto de atividades 

diretamente envolvidas na obtenção, consumo e descarte de produtos e serviços, incluindo os 

processos de decisão que antecedem e seguem essas ações (Baker, 2005). Nesta linha, segundo 

o mesmo autor, deve-se entender que, além da compra, o comportamento do consumidor inclui 

quaisquer atividades pré-compra e pós-compra. Entre as atividades pré-compra estariam a 

crescente conscientização de um desejo ou de uma necessidade e a busca e avaliação de 

informações sobre produtos e marcas que poderiam satisfazer os consumidores (Baker, 2005). 
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Desta forma, ao adquirir um produto, dado problema − seja este derivado de um desejo ou 

necessidade − estaria sendo resolvido (Mowen & Minor, 2003). Já as atividades pós-compra 

são definidas por Baker (2005) como a avaliação do item comprado durante sua utilização e 

qualquer tentativa de acalmar os sentimentos de ansiedade que eventualmente surjam. A Figura 

2 ilustra o processo descrito. 

Figura 2: Processo decisório de Compra. 

  Cumpre ressaltar que alguns manuais tradicionais sobre Comportamento do Consumidor, 

de autores como Blackwell, Miniard e Engel (2005), Baker (2005), Kotler e Keller (2007) e 

Solomon (2011), apresentam modelos bastante semelhantes. Isto é, variações conceituais são 

observadas, pontualmente, notadamente nas nomenclaturas.  

  Sob a ótica da oniomania ou TCC, analogamente ao processo decisório de compra, Black 

(2007) menciona que seriam quatro as etapas associadas ao transtorno de compras compulsivas: 

1) Antecipação (anticipation); 2) Preparação (preparation); 3) Compras (shopping); e 4) Gastos 

(spending). Na primeira fase, o indivíduo desenvolveria pensamentos, anseios ou preocupações 

em obter um item específico ou com o ato de comprar. Na segunda fase, a pessoa se prepararia 

para fazer as compras e os gastos. Isso poderia incluir decisões sobre quando e para onde ir; 

como se vestir; e mesmo que cartões de crédito usar. Análise considerável pode haver quanto 

aos itens a serem comprados, bem como ponderações sobre novas modas e lojas. A terceira fase 

envolve a experiência real da compra, descrita como intensamente empolgante, o que poderia, 

inclusive, levar a sensações semelhantes às do ato sexual. Finalmente, na quarta fase, o ato é 

concluído com a compra, muitas vezes, seguida por uma sensação de mal-estar ou decepção 

consigo mesmo. Nota-se, portanto, que importantes distinções preliminares podem ser 

verificadas ao comparar a sequência de etapas descrita pelo “Processo Decisório de Compras”, 

usualmente abordado no campo do Comportamento do Consumidor, com a postulada por Black 

(2007). Adiante, distinções de cada etapa serão especificadas e discutidas. 

4.1.1 Pré-compra: 

  Como anteriormente mencionado, diferente do comportamento impulsivo − no qual 

estímulos de marketing exercem papel decisivo −, a conduta compulsiva geralmente ocorre 

durante estados emocionais negativos como tensão, depressão, ansiedade e tristeza, e ajudam a 
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fornecer breve alívio para esses sentimentos (Hirschman & Stern, 1999). Desta forma, o 

comportamento compulsivo – sobretudo relacionado às compras – seria uma alternativa de lidar 

com o estresse ou como forma de superar emoções ou situações desagradáveis. Sob tal 

perspectiva, Kukar-Kinney et al. (2012) mencionam que os produtos são também utilizados por 

pessoas para definição de quem elas são (Belk, 1988). Nesta linha, o vício por compras poderia 

caracterizar uma busca pelo self muito maior do que o observado em outros comportamentos 

compulsivos, como o jogo patológico, alcoolismo, transtornos alimentares ou abuso de drogas 

(Belk, 1988). Pelo exposto, fica claro que o estágio pré-compra, relacionado ao transtorno em 

referência, apresenta variáveis de naturezas distintas das observadas nos modelos tradicionais. 

Portanto, para indivíduos acometidos pela oniomania, preditores ou gatilhos do comportamento 

compulsivo de compras relacionam-se a questões de natureza: 

a) Neurobiológica − Indivíduos compulsivos por compras apresentariam níveis atípicos de 

serotonina e endorfina, fato que também tem impacto direto nos transtornos de humor, 

ansiedade e depressão (Faber et al., 1987; Black, 2007; Workman & Paper, 2010). Além disso, 

tais compradores possuiriam atividades cerebrais distintas dos consumidores considerados 

normais em regiões reconhecidamente envolvidas na tomada de decisão como o sistema 

mesolímbico de recompensa, constituído por regiões como o Nucleus Accumbens e a Ínsula 

(Raab et al., 2011);  

b) Patológica − Comprovadamente, a oniomania é comumente associada aos transtornos de 

ansiedade, humor, depressão e outras obsessões, dados que caracterizam a comorbidade de tal 

comportamento (Norton, Crisp & Bhat, 1985; Glatt & Cook, 1987; Valence et al., 1988; 

McElroy et al., 1991; 1994; Faber, Christenson, De Zwaan & Mitchell, 1995; APA, 2000). Isto 

é, visto a partir desta perspectiva, a oniomania não pode ser considerada o transtorno principal, 

e sim subjacente aos demais transtornos;  

c) Traços de personalidade – Sobretudo, materialismo − definido por Richins (2004) como a 

importância atribuída à aquisição e propriedade de bens materiais como uma realização na vida 

pelo indivíduo −, a introversão (d'Astous et al., 1990; Faber & O’Guinn, 1992; Dittmar, 2005; 

Bonfanti & Matos, 2008; Workman & Paper, 2010; Grohmann, Beuron, Riss & Carpes, 2011) 

e a impulsividade (Faber & O’guinn, 1989), amplamente detalhada em seção anterior; 

d) Psicológica − Sentimentos negativos como raiva, solidão, tédio (Faber et al., 1995); 

pensamentos autocríticos; problemas relacionados à autoestima (Faber et al., 1987; D’Astous 

et al., 1990; Hirschman, 1992; Faber & Christenson, 1996) e a busca por compensações 
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(d'Astous, 1990; Faber & Christenson, 1996; Dittmar, 2005) são habitualmente associados a 

possíveis gatilhos para a adoção do comportamento compulsivo de compras. Além destes, a 

excitação e o entusiasmo (Christenson et al., 1994; Bonfanti & Falcão, 2010; Leite, 2011) 

verificados nos momentos que antecedem a compra servem como atenuantes de situações ou 

sentimentos negativos então experimentados por tais indivíduos;  

e) Sociológica – Influência de terceiros (peer influence) e pressões sociais por consumo – 

sobretudo para mulheres − também ampliam o início do processo de compra para os 

compradores compulsivos (Faber et al., 1987; D'Astous et al., 1990; Bonfanti & Falcão, 2010). 

  A partir dos preditores ou gatilhos informados, observa-se que as etapas presentes no 

estágio de pré-compra do “Processo Decisório de Compra” abordado por Baker e outros autores 

(identificação de problemas ou necessidades; busca de informações; e avaliação de alternativas) 

se distanciam conceitualmente e possuem motivações e/ou gatilhos distintos dos observados 

nos momentos de Antecipação e Preparação − supostamente análogos à fase de pré-compra 

−, postulados por Black (2007).  

  Além disso, em virtude das características anteriormente mencionadas, pode-se propor 

que grupos de compradores compulsivos teriam maior suscetibilidade a estímulos do chamado 

Marketing mix como propagandas, promoções e produtos (Faber & O’Guinn, 1992; Black, 

2007; Workman & Paper, 2010), sobretudo quando estes têm impacto socioemocionais.  

 

4.1.2 Compra: 

  Como anteriormente dissertado, para inúmeros autores, a compra é considerada um 

estágio específico e distinto dos demais observados (pré-compra e pós-compra). Desta forma, 

é relevante avaliar que aspectos podem ser considerados semelhantes e, sobretudo, únicos, ao 

se comparar este estágio com o momento de compra ou shopping − etapa 3 −, citado por Black 

(2007), e observado junto aos compradores compulsivos.  

  Como visto previamente, sob a ótica da área de Marketing, compulsão pode ser definida 

enquanto uma resposta “repetitiva a um desejo ou impulso incontrolável de obter, usar ou 

vivenciar um sentimento, substância ou atividade, que leve um indivíduo a realizar 

repetidamente um comportamento que irá, em última instância, causar danos a ele próprio e aos 

outros” (Faber & O’Guinn, 1989, p.148). Os mesmos autores citam que a compra compulsiva 

em específico seria crônica; teria características de repetição; e representaria a primeira resposta 
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a eventos ou sentimentos negativos. Corroborando tais traços, Faber et al. (1987) destacam que 

uma das características fundamentais e comuns entre os diferentes tipos de comportamentos 

compulsivos se refere à perda ocasional de controle sobre o comportamento e a conseguinte 

interferência na rotina normal dos indivíduos.   

  Já para Campbell (2001) a compra seria um ritual, pois possuiria elementos sagrados, 

experienciais e prazerosos. Perspectiva semelhante defende Belk (1988) ao mencionar que os 

objetos se tornam parte importante da vida das pessoas, justamente por carregarem consigo os 

significados atribuídos a eles. Para o autor, os bens seriam capazes de expressar os interesses e 

gostos de seus possuidores, o que ajudaria a comunicar o seu “eu” (denominado também de 

self). Contudo, mesmo evidenciando os ritos associados ao ato da compra, como postulam Belk 

(1998) e Campbell (2001), ou mesmo exaltando a utilidade supostamente ampliada que bens 

e/ou serviços possuem – presente no denominado processo decisório de compra racional −, não 

se verificam em tais abordagens específicas traços de perda de controle ou atos repetidos com 

claros danos futuros para os indivíduos acometidos por tais transtornos e para demais pessoas 

envolvidas. Além de tais características, outras variáveis são comumente associadas à 

oniomania, especificamente no que se refere ao ato da compra: 

a) Produtos – Os mais comumente mencionados na literatura são sapatos, roupas e maquiagens 

para as mulheres (Faber et al., 1987; Black, 2001; 2007). Ao gênero masculino, são associados 

produtos automotivos, eletrônicos e demais relacionados à inovação (Black, 2001). Ressalta-se 

que tais produtos têm por objetivos contribuir para a reparação de autoestimas comprometidas 

e para a construção ou afirmação de identidade, muitas vezes abalada por questões subjacentes 

citadas no estágio pré-compra. Em linha com esta abordagem, a busca por prestígio também é 

verificada a partir de estudos anteriores. Assim, produtos de farmácia ou típicos de cozinha não 

possuiriam o mesmo apelo conferido pelos anteriores (Dittmar, 2005); 

b) Ticket Médio – Considerando que o comportamento se caracteriza por aspectos como a falta 

de controle, dificuldade de modificar tal padrão, repetição, e o tempo despendido no momento 

da compra, é razoável observar que o gasto médio habitualmente é maior do que o observado 

junto aos compradores ditos comuns (Faber et al., 1987; Koran et al., 2006; Workman & Paper, 

2010; Kukar-Kinney et al., 2012). Este cenário tem como aspecto relacionado a aquisição de 

itens dos quais não se pode dispor. Isto é, além de se gastar mais do que a média, compra-se 

mais e em maiores quantidades do que se poderia pagar; 
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c) Meios de Pagamento − No que tange aos meios de pagamento, é mais comumente observada 

a utilização de cartões (d'Astous et al., 1990; Black, 2007), prática que permitiria a redução de 

arrependimentos no ato das compras e ampliaria as oportunidades de compras via maiores 

limites de créditos somados. A existência de mais cartões por consumidor e o pagamento do 

mínimo da fatura são características complementares (Koran et al., 2006); 

d) Rituais de compra – Compradores compulsivos habitualmente preferem comprar sozinhos 

ou acompanhados de outros indivíduos que não os recriminem, seja por também possuírem tal 

transtorno, seja por compreenderem tal comportamento (Black, 2007; Workman & Paper, 

2010). O contato com vendedores é também mencionado como agradável por tais indivíduos 

quando há interação social que contribua para a elevação da autoestima. Alternativa também 

citada na literatura recai sobre as compras via Internet, que permitiriam a extração máxima da 

utilidade das compras − segundo a perspectiva de tais consumidores − e minimizariam o risco 

de eles serem observados e, eventualmente, julgados (Kukar-Kinney, Ridgway & Monroe, 

2009). Outro traço observado é o beneficiário das compras. Os produtos podem ser para 

(suposto) consumo próprio ou para serem dados de presente para outros como forma de 

interação e aceitação sociais (Black, 2001);  

e) Marketing Mix – Considerando a impulsividade como manifestação inerente à oniomania, 

é razoável inferir o relevante impacto dos estímulos de marketing no comportamento 

compulsivo de compras. Desta forma, o rápido engajamento em promoções e o aproveitamento 

de boas ofertas são comumente relatados por tais consumidores. Este fato pode ser explicado 

pela justificativa fornecida para si e para outros sobre a aquisição de dados produtos. Assim, 

ofertas teoricamente consideradas imperdíveis seriam mais facilmente aceitas pelos grupos de 

influência. Também deriva deste fato o maior conhecimento sobre preços, sugeridos em alguns 

estudos (Kukar-Kinney et al., 2012). Desta forma, de maneira contrária ao que se pode 

pressupor em uma primeira análise, ainda que compradores compulsivos tenham mais 

dificuldades em controlar o impulso pelas compras, tais indivíduos seriam, segundo o estudo 

citado, mais conscientes dos preços praticados, o que ressalta a relevância desta ferramenta 

junto a tal grupo de consumidores.  

  Pelo exposto, é razoável afirmar que o ato de compra realizado por pessoas compulsivas 

tem características particulares, as quais não se fundamentariam em condutas tidas como 

integralmente racionais, dotadas ou não de premissas utilitárias, como as observadas ao longo 

do processo decisório (Baker, 2005), ou mesmo sob perspectivas puramente simbólicas (Belk, 
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1988; Campbell, 2001). Portanto, tais premissas nos permitem considerar como distintos os 

estágios de compra e shopping, descritos nos modelos anteriormente apresentados.  

4.1.3 Pós-compra: 

  Último estágio presente no modelo de processo decisório de compra, o comportamento 

pós-compra também apresenta aspectos que segregam de maneira clara os comportamentos 

ditos normais dos denominados compulsivos. Para Hirschman (1992), pessoas que apresentam 

comportamentos compulsivos, como adição a drogas, bulimia, compras compulsivas, 

programas de TV e atividades físicas e sexuais em excesso, utilizam-se de tais meios para 

redução de ansiedade e incremento da sensação de controle sobre seus atos. Assim, segundo a 

autora, o vazio de tais indivíduos seria preenchido a partir de atividades ou ações, já que tais 

pacientes chamados adictos desejariam escapar deles mesmos ou de seus pensamentos. Com 

base em tal abordagem, é válido supor que as circunstâncias posteriores ao alívio efêmero − 

causado pelo ato da compra − seriam caracterizadas por sensações de mal-estar ou decepção 

consigo mesmo, tal qual menciona Black (2007), em seu último estágio denominado gastos ou 

spending. Além dos traços mencionados, cumpre ressaltar outras características específicas 

observadas junto aos compradores compulsivos, as quais claramente os diferenciam dos 

consumidores ditos normais: 

a) Danos aos indivíduos – O caráter patológico e as características mencionadas nas etapas 

anteriores resultam em consequências também não usuais. Tendo como base aspectos como o 

nível de importância que as compras passam a ter na vida de tais indivíduos e as repetidas falhas 

em controlar ou modificar tal comportamento, invariavelmente, são observados danos de 

natureza econômica, profissional e pessoal para tais compradores compulsivos. A literatura 

menciona que casos de maior gravidade podem levar tais pessoas a tentativas de suicídio (Koran 

et al., 2006); 

b) Emoções – Como mencionado no estágio da compra, sensações como alívio, felicidade e 

poder são habitualmente relatadas. A partir de tal perspectiva, tais consumidores se 

automedicariam por meio de atos de compras. Neste sentido, cumpre mencionar o conceito 

denominado ciclo emocional, cuja característica é a predominância de sentimentos alternados, 

classificados como negativo-positivo-negativo (Saraneva & Saaksjarvi, 2008). As compras 

cumpririam o papel de retomar o equilíbrio de tais indivíduos, cenário que se relaciona ao que 

é chamado na literatura de “(to) fix” (Workman & Paper, 2010). Contudo, ainda que do ato das 

compras derivem sensações de gratificação, euforia, alívio, prazer, orgulho (Christenson et al., 
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1994), tais emoções tornariam o ciclo viciante, pois, logo após o ato da compra, sentimentos 

como culpa (Workman & Paper, 2010), decepção, desapontamento (Black, 2007), remorsos ou 

vergonha (O’Guinn & Faber, 1989; APA, 2000; Trautmann-Attmann & Johnson, 2009; 

Bonfanti, 2010; Kukar-Kinney et al., 2012) seriam verificados e levariam ao início de um novo 

processo. Vale ressaltar que alguns destes sentimentos são experimentados ainda no caminho 

de volta para a casa, após a realização das compras, ao se verificar que os produtos não 

resolveram as questões fundamentais que levaram tais indivíduos a iniciar o ciclo acima 

mencionado (Faber & Christenson, 1996); 

c) Relação com os produtos – Pelo exposto até aqui, parece razoável supor que parte dos 

sentimentos positivos experimentados pelos compradores compulsivos se origina não somente 

dos produtos em si, mas também do ato da compra. Assim, ações como utilização, consumo, 

posse e descarte de tais produtos são claramente modificados quando se avaliam os grupos de 

compradores compulsivos. São observados na literatura relatos de produtos guardados no 

armário; escondidos na mala do carro; devolvidos às lojas; e até doados (Faber et al., 1987; 

Tavares et al., 2008; Leite, 2011).  

  Com base no que foi discutido ao longo desta tese, fica evidente que o comportamento 

pós-compra adotado a partir da lógica compulsiva é também marcado pela não utilização ou 

não consumo dos produtos adquiridos ao longo do processo. Este cenário claramente viola 

premissas de modelos tradicionais de processo decisório (sobretudo os preditivos e racionais), 

em que, após a compra, pode ocorrer o consumo; uma avaliação que resulta em (in) satisfação; 

fidelidade; comportamentos de reclamação; dissonância cognitiva; e descarte (Baker, 2005). 

  Cabe ressaltar que conceitos relacionados ao não uso ou não consumo no pós-compra 

também são abordados na literatura de comportamento do consumidor dita tradicional. 

Contudo, é válido destacar que tais visões priorizam a lógica da oferta não utilizada ou não 

consumida, sem, no entanto, investigar a perspectiva dos sentimentos específicos dos 

consumidores compulsivos. Portanto, é razoável supor que, tal qual observado nas etapas 

anteriores do “Processo Decisório de Compra” dito tradicional − identificação de problemas ou 

necessidades; busca de informações; avaliação de alternativas; e compra −, as manifestações 

observadas durante o pós-compra, conforme proposto por Baker (2005) e outros autores, 

também se distanciam conceitualmente dos eventos verificados no estágio de gastos ou 

spending, segundo o que foi postulado por Black (2007).  
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Com base nas características específicas da oniomania e tendo como premissas as etapas 

análogas ao “Processo Decisório de Compra” usualmente discutido no mainstream da área do 

Comportamento do Consumidor – pré-compra / compra / pós-compra – foi elaborado pelo autor 

desta tese modelo conceitual que especifica possíveis preditores (ou gatilhos); características 

mais comuns – incluindo as manifestações comportamentais −, e as consequências comumente 

observadas no comportamento compulsivo. A partir do framework postulado, eventos e 

sentimentos “internos” que antecedem o comportamento compulsivo de compras seriam 

eminentemente negativos para os indivíduos acometidos pela patologia, os quais também 

apresentariam alta propensão a possuírem outros transtornos principais associados como os de 

ansiedade e depressão (caracterizando a comorbidade, previamente mencionada). Variáveis 

externas, além das mencionadas no construto relacionado às compras por impulso, também 

exerceriam certo grau de influência. Sobre os aspectos demográficos, tais indivíduos seriam 

predominantemente mulheres e jovens, variáveis que exerceriam efeito moderador para o 

comportamento compulsivo. Quanto às manifestações comportamentais da oniomania, podem 

ser evidenciadas as principais características do TOC e da TCI, dentre as quais, algumas 

também observadas em demais compulsões. Aspecto adicional relevante a ser discutido refere-

se aos tipos de produtos usualmente adquiridos pelos compradores compulsivos. De acordo 

com a literatura anteriormente apresentada, estes produtos confeririam aos compradores 

compulsivos autoestima elevada, minimizando, mesmo que de maneira breve, os sentimentos 

negativos. No que se refere às consequências de tais atos, levando-se em conta o alívio apenas 

efêmero experimentado no momento da compra, novos sentimentos e situações negativas, de 

distintos graus de severidade, se apresentariam, e, considerando-se possíveis novas 

manifestações dos transtornos principais – notadamente depressão e ansiedade –, novos ciclos 

de comportamentos compulsivos se iniciariam.  
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Figura 3 – Framework – Oniomania (elaborado pelo autor) 

 

5. OPORTUNIDADE DE PESQUISA – GAP & CONTRIBUTION 

Levando-se em conta as abordagens e objetivos de pesquisa adotados pela maioria dos 

trabalhos sobre o tema, discutidos ao longo do referencial teórico, e, considerando-se o 

framework apresentado, a revisão da literatura e as reflexões sobre o processo decisório de 

compra adotado para o TCC, até aqui observados, propõe-se investigação mais criteriosa e 

detalhada sobre a relação entre os compradores compulsivos e seus objetos de consumo, tema 

desta tese. Tal proposição é elaborada e postulada de acordo com gaps encontrados na literatura 

e com a relevância para as áreas de Marketing e do Comportamento do Consumidor. 
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5.1 Premissas Teóricas 

Como exposto anteriormente, ao avaliarmos as etapas existentes no processo decisório 

de compra adotado por compradores compulsivos (Black, 2007), podem-se considerar distintos 

os estágios de compra – habitualmente presente no mainstream da literatura de Marketing e 

Comportamento do Consumidor −, e shopping, este último usualmente associado ao transtorno 

em referência. Tal distinção fundamenta-se nas características particulares citadas na literatura 

do TCC, as quais não se fundamentariam em condutas consideradas integralmente racionais, 

dotadas ou não de premissas utilitárias, como as observadas ao longo do processo decisório 

(Baker, 2005; Blackwell et al., 2005; Kotler & Keller, 2007; Solomon, 2011), ou mesmo sob 

perspectivas simbólicas (Belk, 1988; Campbell, 2001).  

Uma destas características refere-se à relação entre compradores e produtos, 

especialmente no que diz respeito à utilização / consumo de tais ofertas. Nesta linha, e tendo 

como base o framework anteriormente elaborado e os construtos apresentados, para indivíduos 

acometidos pela oniomania, produtos teriam como alguns dos objetivos: 1) contribuir para a 

reparação de autoestimas comprometidas; e 2) colaborar para a construção ou afirmação de 

identidade, muitas vezes abalada por questões subjacentes citadas no estágio pré-compra, termo 

usualmente abordado na literatura dita tradicional, encontrada nas áreas de Comportamento do 

Consumidor e Marketing. Assim, e como demonstrado anteriormente, evidencia-se que etapas 

relacionadas aos processos decisórios utilizados por compradores compulsivos e pelos ditos 

normais apresentam distinções conceituais, especialmente no que se refere à abordagem e 

modelo cognitivo utilizados por esses mesmos compradores no ato de aquisição e consumo de 

seus produtos. Entretanto, a literatura inerente ao estudo do TCC, notadamente os estudos 

conduzidos nas áreas de Marketing e Comportamento do Consumidor, não esclarece de forma 

detalhada se a aquisição ou obtenção de produtos torna-se relevante para compradores 

compulsivos em virtude de sua posse (e.g., aluguel) ou propriedade (e.g., compra). Isto é, 

consumidores com tal patologia obteriam satisfação e prazer por meio da posse – mesmo que 

temporária – da mesma forma que as teriam a partir da propriedade definitiva de produtos?  Tal 

indagação representa o gap a ser explorado nesta tese.  

Assim, considerando a avenida de pesquisa em referência, esta tese propõe-se a 

compreender de maneira mais precisa a relação entre os indivíduos considerados compradores 

compulsivos e seus objetos de consumo, verificando suas preferências pela posse ou 

propriedade de tais produtos, conceitos que, apesar de aparentemente semelhantes, são 

constituídos de premissas distintas. 
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6. PERGUNTA DE PESQUISA 

  Considerando que a literatura relacionada ao estudo do TCC, notadamente os estudos 

conduzidos nas áreas de Marketing e Comportamento do Consumidor, não esclarece de forma 

detalhada se a obtenção de produtos se torna relevante para compradores compulsivos em 

virtude de sua posse (e.g., aluguel) ou propriedade (e.g., compra), esta tese propõe-se a 

compreender de maneira mais precisa: Como é a relação entre compradores compulsivos e seus 

objetos de consumo, notadamente no que se refere às preferências declaradas pela posse, de 

natureza temporária, ou propriedade definitiva de produtos? 

 

7. A RELEVÂNCIA DA POSSE E DA PROPRIEDADE NO COMPORTAMENTO DE 

COMPRAS COMPULSIVAS: HIPÓTESES DE PESQUISA E PRESSUPOSTOS 

Considerando-se os gaps encontrados na literatura e sua relevância para as áreas de 

Marketing e do Comportamento do Consumidor, as proposições elaboradas e postuladas aqui 

em forma de premissas e hipóteses levam em consideração o fato de que ambos os construtos -  

posse e propriedade de produtos -, apesar de relevantes para compradores compulsivos, podem 

derivar distintas emoções junto aos consumidores acometidos por tal patologia. A seguir serão 

detalhados os pressupostos teóricos que fundamentam a preferência pela propriedade ou posse 

de objetos. Posteriormente, será apresentada a hipótese de pesquisa, na qual se basearam as 

investigações empíricas.  

 

7.1. Pressuposto Teórico 1 – A propriedade como condição necessária para a configuração do 

comportamento compulsivo de compras.  

O framework elaborado nesta tese postula que o materialismo, definido por Richins 

(2004) como a importância atribuída à aquisição e propriedade de bens materiais como uma 

realização na vida pelo indivíduo, seria um dos importantes preditores ou gatilhos do 

comportamento compulsivo de compras. Nesta linha, produtos de marcas conhecidas e mais 

caros também seriam capazes de conferir prestígio e reconhecimento a tais consumidores 

(Kinney et al., 2012), o que reforçaria a importância destes mesmos produtos à suposta 

realização pessoal. A partir de tal perspectiva, percebe-se que a aquisição / compra de produtos 

que carreguem tais perspectivas simbólicas se apresenta como uma alternativa que garantiria a 

realização pessoal perene de tais indivíduos por meio de bens materiais.  
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Adicionalmente, a literatura relacionada ao TCC e o framework proposto pelo autor 

desta tese ressaltam importantes características, notadamente gatilhos ou preditores, 

manifestações comportamentais de compra e consequências pós-compra, que traduzem atos e 

relações com produtos usualmente relacionados à compra ou aquisição definitiva de ofertas. 

Assim, ao avaliarem-se os gatilhos ou preditores, podem-se destacar aspectos como o 

materialismo – anteriormente mencionado – e a busca e pesquisa de ofertas por longos períodos 

antes do ato efetivo de compra. 

A propriedade também se torna aspecto marcante em comportamentos compulsivos, 

quando se verifica que o fator idade é, potencialmente, variável moderadora de atos 

compulsivos de compra, sobretudo quando esse fato é associado a faixas etárias em que a 

obtenção de cartões de crédito – ferramenta usual de compra – passa a ser permitida por 

fornecedores de crédito.  

Estímulos do denominado Marketing Mix como promoções e gestão de preços também 

representam variáveis que tornariam consumidores compulsivos ainda mais suscetíveis às 

relações de consumo, notadamente no que se refere à aquisição de novos produtos. 

Também é válido destacar duas manifestações comuns em atos de compra compulsiva 

que apesentam relação direta com a aquisição de ofertas: a) o ticket médio praticado maior do 

que os observados em consumidores ditos normais; e b) a compra de produtos dos quais não se 

pode dispor financeiramente. Como consequência também conhecida na literatura sobre TCC 

e framework apresentado, podem-se ressaltar os inúmeros tipos de danos possíveis para tais 

indivíduos como os chamados sociais, físicos, profissionais, psicológicos e, sobretudo, os ditos 

econômicos, relacionados diretamente a condutas exageradas e descontroladas associadas a 

dispêndios, financeiros por natureza. 

 Por fim, é primordial ressaltar que, durante a investigação sobre a patologia em 

referência, não foram encontrados trabalhos que relacionem atos de compra compulsiva a 

comportamentos associados à busca por doações ou furtos de produtos, cenário que parece 

caracterizar a relação de entre compradores compulsivos e seus objetos de consumo como 

mediada por atos de compra / aquisição, ao invés do simples acesso a tais ofertas.  

Portanto, o racional teórico aqui postulado diz respeito à preferência dos consumidores 

compulsivos pela compra de produtos, ato que permitiria que tais compradores mantivessem 

contato permanente com seus objetos, uma vez adquiridos.  

 



39 
 

7.2 Pressuposto Teórico 2 – A posse temporária como condição alternativa e suficiente para a 

existência do comportamento compulsivo do consumidor. 

Em contraste ao pressuposto teórico 7.1, e segundo a literatura relativa ao estudo do 

TCC, conceitos propostos para o processo decisório de compra compulsiva e framework 

apresentado, são comuns os casos em que o produto não é utilizado ou é subutilizado. 

Entretanto, ambas as fontes salientam que tais produtos também podem representar meios para 

reparação de autoestima e construção de identidade, mesmo que forma efêmera, isto é, 

temporária.  

Portanto, é razoável presumir que a posse, ainda que temporária, de dados produtos que, 

em um primeiro momento, provessem aos consumidores sensações positivas, e, posteriormente, 

aumentassem a autoestima dos que possuem tal patologia por meio de sensações de alívio, 

mesmo que efêmero, e ao fim, evitassem sentimentos negativos como culpa, arrependimento, 

vergonha ou remorsos, poderia se tornar alternativa extremamente relevante para tais 

indivíduos. Com base em tal premissa, parece adequado supor que a propriedade de produtos, 

obtida por meio de compra, pode não ser o principal objetivo buscado por tais consumidores, e 

sim a posse, que teria o poder de reparar, mesmo que de forma efêmera, autoestimas 

comprometidas ou ainda reduzir emoções e sentimentos negativos. 

Assim, constitui-se como pressuposto teórico alternativo a preferência de indivíduos 

considerados compulsivos a alugar produtos, ação da qual derivaria a chamada posse 

temporária e cuja premissa seria a devolução dos produtos após determinado período.  

 

7.3 Hipóteses de Pesquisa 

Como verificado, ambas os pressupostos teóricos são fundamentados em evidências e 

argumentos consistentes, tratados na literatura e discutidos no framework sobre possíveis 

preferências nas relações de compradores compulsivos com seus objetos de consumo.  

Entretanto, com base nos conceitos apresentados e na literatura relativa ao TCC e 

postulados pelo framework apresentado, mesmo considerando aspectos como não utilização ou 

subutilização de produtos por parte dos compradores compulsivos, ao fim do experimento 

proposto esperava-se encontrar resultados que indicassem a preferências pela aquisição de 

produtos (i.e. compra) em detrimento da possibilidade de alugá-los, esta última alternativa 

relacionada à posse temporária. 

Dado o objetivo de pesquisa proposto e os resultados esperados, determinaram-se como 

hipóteses de pesquisa:  
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H1 – Compradores Compulsivos são menos predispostos a alugar produtos que os 

compradores não compulsivos. 

Com o objetivo de explicar possíveis diferenças entre o comportamento adotado por 

compradores compulsivos e os ditos não compulsivos quanto à propensão ao aluguel, foi 

planejada manipulação em que se salientou a necessidade de se devolver ou não os produtos, 

então apresentados no experimento, após determinado período. Tal informação também 

detalhava como a devolução poderia ser feita e foi incluída como uma das duas opções 

elaboradas para ambos os gêneros. Assim, de forma aleatória, respondentes do mesmo gênero 

eram expostos a distintas versões dos questionários: Uma versão continha a informação sobre 

a devolução e a outra, idêntica, não apresentava tal detalhamento. 

A partir de tal manipulação, esperava-se explicar possíveis diferenças a partir de suposto 

desconforto apresentado por tais consumidores quanto à possibilidade da devolução. Portanto, 

ao considerar o grupo de respondentes compulsivos que preencheram o questionário com a 

devolução destacada, para dado gênero, e tendo como premissa teórica, a preferência pela 

propriedade esperada, previa-se encontrar mais respondentes compulsivos optando pela 

alternativa de compra do produto. Assim, tais indivíduos estariam garantindo, mesmo que 

hipoteticamente, que o produto permaneceria disponível, tal como prevê parte da literatura 

sobre a oniomania.  

Por outro lado, resultados distintos poderiam ser encontrados a partir da análise das 

respostas dos compradores não compulsivos, dada a não evidente dependência (ao menos 

teórica) com relação a determinados tipos de produtos, fato que faria da devolução variável não 

relevante ou determinante o suficiente para culminar em diferenças estatísticas entre as 

condições com e sem tal informação sobre devolução.  

 Considerando tal manipulação, a hipótese auxiliar de pesquisa previa que parte da 

decisão sobre não alugar por parte dos compradores compulsivos derivaria da sensibilidade à 

devolução. Constitui-se, portanto, tal hipótese da seguinte forma: 

H2 – Compradores Compulsivos têm menos predisposição ao aluguel porque são mais 

sensíveis ao retorno do produto.  

 

8. METODOLOGIA  

 Nesta seção será detalhado o planejamento de pesquisa adotado, destacando os métodos 

de natureza quantitativa e qualitativa utilizados para coleta e análise dos dados.  
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De forma mais ampla, será apresentada a metodologia experimental utilizada para 

classificação de compradores compulsivos e posterior comparação com os ditos não 

compulsivos. Com o objetivo de complementar a análise dos resultados quantitativos, adotou-

se como estratégia de pesquisa complementar uma abordagem qualitativa de cunho 

interpretativo, perspectiva que permite uma compreensão mais abrangente e detalhada dos 

objetos de estudo (Gil, 2008). Já em termos mais específicos, serão detalhados aspectos como: 

a escala utilizada para identificação de compradores compulsivos; as variáveis propostas; o 

desenho do experimento; a apreciação descritiva dos dados; a análise dos resultados dos 

principais testes de manipulação; a avaliação qualitativa, incluindo os métodos para coleta e 

análise dos dados; e, por fim, os aspectos relacionados às questões éticas, estas inerentes ao 

objeto de estudo desta tese.  

 

8.1 Metodologia Experimental 

Para testar as hipóteses aqui postuladas, e considerando a evidente relação causal entre 

as variáveis propostas nesse estudo, optou-se pela metodologia experimental (Keppel & 

Wickens, 2004).  

A condução do experimento contou com a aplicação da escala Richmond, detalhada na 

próxima seção, para classificação de compradores compulsivos e possível distinção em relação 

aos ditos consumidores normais.  

 

8.1.1 Escala Richmond 

  Consagrada na literatura e já adaptada e validada para o Brasil, a aplicação de tal escala 

teve como objetivo principal classificar e separar os respondentes em dois grupos distintos: 

potencialmente compulsivos e os ditos normais.  

  Cabe destacar que muitas escalas existentes na literatura para mensuração do TCC 

costumam avaliar os sintomas obsessivo-compulsivos do ato de comprar ou os sintomas do 

transtorno do controle do impulso, distintamente. Ridgway et al. (2008), no entanto, 

propuseram a escala Richmond para medir esta compulsão de forma a avaliar ambas as 

dimensões. Trata-se de uma escala tipo Likert, composta de seis itens, originalmente assim 

descritos:  

 

1) “My closet has unopened shopping bags in it”;  

2) “Others might consider me a ‘shopaholic”; 
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3) “Much of my life centers around buying things”;  

4) “I buy things I don’t need”;  

5) “I buy things I did not plan to buy”; e 

6) “I consider myself an impulse purchaser”.  

 

  Por meio de tal escala, segundo os autores, seria possível medir as consequências do 

comportamento compulsivo de compras e as dimensões que as escalas anteriores medem. Dessa 

forma, este instrumento se ocuparia de incorporar as dimensões de natureza obsessiva-

compulsiva – evidenciadas pelas três primeiras sentenças − e as do controle dos impulsos no 

construto, ampliando a conceituação do transtorno (Leite, 2011).  

  Importante salientar que, anteriormente, outras escalas foram elaboradas com objetivos 

de comparação com as antecessoras ou mesmo para validação em distintos contextos. Mais 

recentemente, Leite et al. (2012) e Leite et al. (2013) propuseram a adaptação e validação de 

duas das escalas mais consagradas no âmbito do estudo dos compradores compulsivos: a 

Compulsive Buying Scale (CBS) e a própria Richmond Compulsive Buying Scale, cuja versão 

já validada no Brasil, como anteriormente mencionado, foi utilizada nesta tese.  

  Cabe ressaltar que a utilização de tal escala não teve por objetivo do autor o diagnóstico 

da compulsão por compras, cujos resultados derivam de critérios e escalas também presentes 

em outras áreas de conhecimento, notadamente Psicologia e Psiquiatria. A reprodução de tal 

escala está disponível no apêndice A. 

8.1.2 Planejamento do Experimento 

Para essa pesquisa, planejou-se amostra de 120 respondentes - selecionados 

aleatoriamente - alocados em quatro condições mínimas e distintas de 30 pessoas, 

posteriormente descritas.  

A fim de testar a preferência pela propriedade ou posse por produtos, foram apresentadas 

duas situações hipotéticas (denominadas cover stories), nas quais consumidores foram 

convidados a escolher entre a compra ou aluguel de produtos específicos para cada gênero, os 

quais, de acordo com a literatura, são comumente procurados por compradores compulsivos.  

A definição de tais produtos levou em consideração não somente o fato de, sabidamente, 

serem conhecidos como objetos de desejo para compradores compulsivos - denominados como 

appearance- related products (Dittmar, 2005) -, mas também por serem facilmente encontrados 

em empresas de aluguel, reforçando a validade externa do experimento. 
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Cabe lembrar que, em termos teóricos, os produtos mais frequentemente mencionados 

na literatura são sapatos, roupas e maquiagens para as mulheres (Faber et al., 1987; Black, 2001; 

2007). Ainda de acordo com a literatura, ao gênero masculino, são associados produtos 

automotivos, eletrônicos e demais relacionados à inovação (Black, 2001). Ressalta-se que tais 

produtos teriam por objetivos não somente contribuir para a reparação de autoestimas 

comprometidas como também para a construção ou afirmação de identidade, muitas vezes 

abalada por questões subjacentes citadas anteriormente no estágio pré-compra. Em linha com 

esta abordagem, a busca por prestígio também é verificada a partir de estudos anteriores. Assim, 

produtos de farmácia ou típicos de cozinha não possuiriam o mesmo apelo conferido pelos 

anteriores (Dittmar, 2005). A disposição dos produtos para ambos os gêneros ficou assim 

definida: 

 Gênero Feminino: Avaliados de forma conjunta bolsas e mala. 

 Gênero Masculino: Avaliados de forma conjunta relógios e mala. 

 

Pela disposição apresentada, percebe-se inequívoca relação entre bolsas e relógios e os 

comportamentos de compra ditos compulsivos, para ambos os gêneros, tal como demonstrado 

na literatura. Isto ocorre, pois, reparação de autoestima; (re) construção de identidade; e busca 

por prestígio são objetivos teoricamente alcançados por meio da obtenção de tais produtos. 

Entretanto, cabe justificar a escolha pela mala para tal experimento. Tal produto foi 

incluído para a compreensão de algumas questões adicionais relevantes para a teoria, a saber:  

 

I. Verificação de possível diferença de comportamento de compras (i.e. compra ou 

aluguel) para distintos produtos; 

II. Verificação de possível diferença entre os diferentes grupos – compulsivos e não 

compulsivos; 

III. Verificação de possível diferença entre os diferentes gêneros; e 

IV. Sob o efeito da manipulação da devolução, verificação de possíveis diferenças 

estatísticas nas escolhas (i.e. compra ou aluguel), dado apelo e envolvimento 

teóricos distintos de tais produtos para os compradores compulsivos. 

 

Considerando os produtos escolhidos, vale destacar que as situações hipotéticas (cover 

stories) também privilegiaram a validade externa na definição do ratio ou razão entre os preços 

associados às opções de compra versus aluguel. Isto é, a apresentação de tais situações é 
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resultado de minuciosa pesquisa preliminar em inúmeras empresas de aluguel físicas ou 

disponíveis na web, sejam no âmbito nacional ou fora do país. Tais situações hipotéticas estão 

retratadas no apêndice E (questionários). 

 

8.1.3. Determinação das Variáveis do Experimento 

Considerando o planejamento do experimento e objetivos desta investigação, foram 

determinadas assim as variáveis dependentes e independentes: 

 

     Y (Variável Dependente) => Por relacionar-se ao efeito e ao que foi efetivamente medido, 

a variável dependente representou a preferência pela propriedade ou posse de produtos, 

determinada pela escolha entre compra ou aluguel, respectivamente, em cada situação 

hipotética (cover story).  

 

     X (Variável Independente) => Associada à causa, a variável independente manipulou a 

devolução dos produtos – relacionada à posse temporária ou propriedade definitiva – e, por 

isso, teve dois tratamentos, tal qual mencionado no desenho desse experimento: Devolução 

saliente e Devolução não saliente.  

 

Após a aplicação da Escala Richmond, foram identificados dois grupos específicos, 

classificados de acordo com a propensão à compulsão por compras. Assim, grupos distintos 

foram expostos a diferentes tratamentos de dada variável independente, de forma aleatória. 

Levando-se em conta que o experimento teve a devolução dos produtos destacada em duas das 

quatro condições possíveis, determina-se desta forma o design dessa pesquisa: 

 

 Devolução Saliente Devolução não Saliente 

Compradores Compulsivos   

Compradores Não 

Compulsivos 

  

 

8.1.4 Comitê de Ética e TCLE 

Considerando que a investigação em referência tem caráter experimental, isto é, envolve 

de forma direta seres humanos enquanto participantes, e de acordo com a resolução 466, 

prevista no Ministério da Saúde, cabe informar que a pesquisa conduzida nesta tese foi 

devidamente registrada na Plataforma Brasil e aprovada por meio de Comitê de Ética sob o 
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seguinte título provisório: Quando muito não é o bastante: Um estudo sobre as relações de 

compradores compulsivos com seus objetos de consumo.  

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi aplicado em todos os canais 

em que a pesquisa foi conduzida. Isto é, seja no preenchimento virtual (ferramenta Qualtrics) 

ou mesmo junto aos demais indivíduos que responderam pessoalmente, tal documento foi 

apresentado e assinado. Comprovantes de aprovação das diretrizes previstas nesta tese estão 

disponíveis para consulta no apêndice C. 

 

9. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Nesta seção, serão expostos os resultados quantitativos, oriundos dos testes estatísticos 

Qui-quadrado para comparação de grupos. Para efeito de classificação de significância, 

utilizou-se, a priori, o nível de 5% (p = ou < 0,05). Contudo, dada as tendências das proporções 

ou o pequeno número de respondentes, para algumas análises, o autor desta tese julgou 

necessário incluir para reflexão acadêmico-teórica outros testes com níveis de significância 

relativamente maiores, os quais sempre foram acompanhados das devidas justificativas.  

Para complementar os achados, empregou-se, ainda, perspectiva de cunho exploratório 

e interpretativo, sobretudo, por meio da realização de entrevistas qualitativas, guiadas por 

roteiros semiestruturados. O objetivo foi capturar sutilezas e insights adicionais, 

ocasionalmente, não encontrados a partir dos testes estatísticos.  

 

9.1 Estatística Descritiva 

A coleta de dados obteve 595 questionários considerados válidos, segundo as seguintes 

premissas: 

 Preenchimento da Escala Richmond; e 

 Resposta aos experimentos para os dois produtos (ambos os gêneros). 

 

Portanto, ausência de respostas em outros itens do questionário, que não os mencionados 

acima, foram considerados como missing values. Cabe ressaltar que na versão online do 

questionário, hospedado no site Qualtrics, não foram considerados apenas os questionários não 

concluídos até o final, dado que, diferentemente do observado no preenchimento dos 

questionários físicos, desconsiderar ou “pular” perguntas intermediárias não era permitida pela 

programação de tal ferramenta virtual. 
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As repostas foram obtidas por meio de distintos canais, sejam estes físicos ou virtuais. 

Em virtude do desafio inerente ao objetivo de pesquisa – incidência de compradores 

compulsivos na população em geral –, grandes esforços foram empregados para a obtenção de 

amostra grande o suficiente, não somente para alcançar os 10% de prevalência estimados, de 

acordo com a literatura mencionada, mas, sobretudo, para garantir que cada condição 

determinada para este estudo atingisse, no mínimo, trinta observações, parâmetro 

estatisticamente relevante, de acordo com a literatura.  

Os canais físicos utilizados para a coleta dos dados foram, basicamente, compostos por 

duas IES (Instituições de Ensino Superior), nas quais o autor teve acesso a estudantes de 

graduação e pós-graduação. Em tais ocasiões, os questionários foram distribuídos de forma 

aleatória em sala aos alunos e recolhidos cerca de 20 minutos depois. Este tempo é resultado 

total das etapas de explicação, preenchimento e coleta do questionário. Quanto ao 

preenchimento, percebeu-se que o tempo médio de repostas destinado apenas ao questionário 

foi de cerca de 6 minutos, tal como ocorrera no pré-teste. Os respondentes alocados em tal 

grupo, isto é, estudantes, representam quase 80% de todos aqueles que preencheram os 

questionários.  

Em paralelo, também foi postada cópia idêntica dos questionários na ferramenta 

Qualtrics, tal como mencionado anteriormente. Este canal virtual foi responsável por 17% das 

respostas consideradas válidas. Contudo, cabe destacar que desafio adicional também foi 

enfrentado em tal alternativa, pois a conversão efetiva em respostas – 103 questionários 

preenchidos – pode ser considerada pequena, frente ao grande público estimado nas redes 

sociais. Com o intuito de alavancar a propagação e alcance de possíveis respostas, no final do 

mês de maio, foi criada, na rede social Facebook, uma fan page chamada Compradores 

Compulsivos, em que o link para a pesquisa do Qualtrics foi disponibilizado. O objetivo era 

atrair pessoas que teriam algum interesse pelo tema, e que, posteriormente, seriam convidadas 

a responder ao questionário. Como contrapartida, a página informava que respostas sobre o 

preenchimento da escala, parte integrante do questionário, poderiam ser avaliadas e seu 

resultado informado individualmente. 

A primeira publicação paga foi feita no início do mês de junho e repetida duas semanas 

depois. Tal investimento, chamado “impulsionar publicação”, foi realizado a partir de critérios 

de segmentação que levassem em conta o público de interesse potencial no tema da pesquisa. 

Assim, foram definidos como características do público a ser alcançado: a) ser morador do Rio 

de Janeiro, região geográfica definida para o escopo desta tese; b) ter idade entre 18 e 54 anos; 
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e c) ter determinados interesses em alguns temas como compras, shopping, dentre outros. O 

alcance total de todas as publicações impulsionadas foi de mais de 13 mil perfis. No entanto, o 

total de cliques no link da pesquisa veio de pouco mais de 30 pessoas, o que ilustra a baixa 

conversão. O link também foi disponibilizado em outra página chamada Pesquisas 

Acadêmicas – destinada a estudos feitos por estudantes de Doutorado da Fundação Getúlio 

Vargas – e no grupo de alunos de outra Instituição de ensino, também localizada no Rio de 

Janeiro. O link da pesquisa foi, ainda, encaminhado para outras pessoas com o perfil adequado 

e próximas ao autor desta tese. Cópias de tais páginas estão disponíveis na seção de apêndices. 

Além dos canais mencionados acima, questionários também foram deixados no Serviço 

de Psicologia Aplicada de uma Instituição de Ensino do Rio de Janeiro. Tal oferta faz parte do 

curso de Psicologia de tal Instituição e é gratuita para pessoas da comunidade do entorno que 

apresentam dificuldades em pagar tratamentos psicoterapêuticos. O local foi escolhido por 

apresentar maior probabilidade de se encontrar compradores compulsivos, premissa baseada na 

comorbidade anteriormente conceituada. Os questionários ficaram no local durante 10 dias. Ao 

final do período, foram obtidos 20 questionários preenchidos.  

Os três questionários que completam os 595 válidos foram preenchidos por duas pessoas 

ligadas à irmandade denominada DA, posteriormente detalhada, e um docente. Assim, a 

composição total da amostra pode ser assim detalhada: 

 

Tabela 1: Resumo Amostra – Etapa Quantitativa 

 

 

No que tange a características sociodemográficas e relacionadas a hábitos de compra, a 

base de respondentes foi composta prioritariamente por pessoas entre 18 a 35 anos (87%); 

mulheres (59%); solteiros (82%); sem filhos (85%); com ensino médio / técnico completo 

(48%) e com rendimento bruto mensal entre 1 a 2 salários mínimos (33%). De maneira geral, 

os respondentes possuem cartões de crédito ativos (77%), mas utilizam o débito como o meio 

Fonte Número de respondentes % número respondentes

Graduação 420 70,59%

Qualtrics 103 17,31%

Pós-graduação 49 8,24%

SPA 20 3,36%

DA 2 0,34%

Docente 1 0,17%

Total Geral 595 100,00%
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de pagamento mais comum (38%). Dentre os que possuem cartões de crédito, nota-se que a 

maioria tem apenas um cartão (42%). 

Com relação à manipulação, houve equilíbrio entre os modelos. Dos 595 questionários, 

298 tinham a informação sobre devolução de malas, vestidos e relógios. Os outros 297 não 

apresentavam tal estímulo em destaque.  

O mesmo equilíbrio se observa nos demais grupos de variáveis avaliadas, já que a 

manipulação se relacionou de forma proporcional em termos de resultados percentuais quando 

comparada a todos os itens do questionário. Exemplo de tal equilíbrio pode ser verificado em 

variáveis importantes como gênero, faixa etária, estado civil, número de filhos, número de 

cartões de crédito ativos e, sobretudo, quando se avaliam as preferências declaradas pelos 

produtos elencados para as investigações empíricas. Em tais testes, verifica-se que a diferença 

percentual máxima observada na manipulação (saliência ou não saliência) para cada tratamento 

das variáveis orbita em torno de dez pontos percentuais, o que também caracteriza uma 

adequada verificação de randomização dos questionários. 

Após análise dos resultados, foram identificados 76 indivíduos considerados 

compulsivos a partir dos critérios da Escala Richmond (score igual ou maior que 25 no total 

das seis respostas). Tal prevalência de 13% é um pouco maior do que grande parte da incidência 

citada na literatura, mas ainda dentro de parâmetros de alguns estudos citados anteriormente 

nesta tese. Outros 519 respondentes totalizaram 24 ou menos pontos, portanto, não tiveram 

atribuída tal classificação. O detalhamento de todos os dados sociodemográficos e verificações 

de randomização estão disponíveis na tabela abaixo: 
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Tabela 2: Coleta de dados – Resumo dos dados sociodemográficos 

 

595

Masculino  242 40,7% Não Saliente 126 52,1% Saliente 116 47,9%

Feminino 353 59,3% Não Saliente 171 48,4% Saliente 182 51,6%

Não saliente 297 49,9% Não Saliente - - Saliente - -

Saliente 298 50,1% Não Saliente - - Saliente - -

Compulsivo 76 12,8% Não Saliente 32 42,1% Saliente 44 57,9%

Não compulsivo 519 87,2% Não Saliente 265 51,1% Saliente 254 48,9%

18 a 35 anos 520 87,4% Não Saliente 257 49,4% Saliente 263 50,6%

36 ou + 75 12,6% Não Saliente 40 53,3% Saliente 35 46,7%

Solteiro 487 81,8% Não Saliente 244 50,1% Saliente 243 49,9%

Em relacionamento 108 18,2% Não Saliente 53 49,1% Saliente 55 50,9%

Tem 81 13,6% Não Saliente 44 54,3% Saliente 37 45,7%

Não tem 508 85,4% Não Saliente 251 49,4% Saliente 257 50,6%

"" 6 1,0% Não Saliente 2 33,3% Saliente 4 66,7%

Até 1 salário mínimo 99 16,6% Não Saliente 57 57,6% Saliente 42 42,4%

1 a 2 salários mínimos 196 32,9% Não Saliente 100 51,0% Saliente 96 49,0%

2 a 3 salários mínimos 85 14,3% Não Saliente 34 40,0% Saliente 51 60,0%

3 a 5 salários mínimos 76 12,8% Não Saliente 37 48,7% Saliente 39 51,3%

5 a 10 salários mínimos 50 8,4% Não Saliente 20 40,0% Saliente 30 60,0%

10 ou + salários mínimos 74 12,4% Não Saliente 44 59,5% Saliente 30 40,5%

"" 15 2,5% Não Saliente 5 33,3% Saliente 10 66,7%

Menos de 10% 148 24,9% Não Saliente 72 48,6% Saliente 76 51,4%

10 a 20% 204 34,3% Não Saliente 103 50,5% Saliente 101 49,5%

21 a 30% 115 19,3% Não Saliente 54 47,0% Saliente 61 53,0%

31 a 40% 57 9,6% Não Saliente 31 54,4% Saliente 26 45,6%

41 ou + 65 10,9% Não Saliente 35 53,8% Saliente 30 46,2%

"" 6 1,0% Não Saliente 2 33,3% Saliente 4 66,7%

Sim 457 76,8% Não Saliente 227 49,7% Saliente 230 50,3%

Não 138 23,2% Não Saliente 70 50,7% Saliente 68 49,3%

Apenas 1 248 41,7% Não Saliente 116 46,8% Saliente 132 53,2%

2 ou + 216 36,3% Não Saliente 114 52,8% Saliente 102 47,2%

"" 131 22,0% Não Saliente 67 51,1% Saliente 64 48,9%

Crédito 202 33,9% Não Saliente 108 53,5% Saliente 94 46,5%

Débito 228 38,3% Não Saliente 106 46,5% Saliente 122 53,5%

Dinheiro 102 17,1% Não Saliente 50 49,0% Saliente 52 51,0%

Outros 19 3,2% Não Saliente 13 68,4% Saliente 6 31,6%

"" 44 7,4% Não Saliente 20 45,5% Saliente 24 54,5%

Pós-graduação 78 13,1% Não Saliente 38 48,7% Saliente 40 51,3%

Superior 230 38,7% Não Saliente 111 48,3% Saliente 119 51,7%

Médio / Técnico 283 47,6% Não Saliente 146 51,6% Saliente 137 48,4%

Fundamental 1 0,2% Não Saliente 0 0,0% Saliente 1 100,0%

"" 3 0,5% Não Saliente 2 66,7% Saliente 1 33,3%

Aluguel 53 21,9% Não Saliente 26 49,1% Saliente 27 50,9%

Compra 189 78,1% Não Saliente 100 52,9% Saliente 89 47,1%

Aluguel 197 55,8% Não Saliente 88 44,7% Saliente 109 55,3%

Compra 156 44,2% Não Saliente 83 53,2% Saliente 73 46,8%

Aluguel 250 42,0% Não Saliente 114 45,6% Saliente 136 54,4%

Compra 345 58,0% Não Saliente 183 53,0% Saliente 162 47,0%

Aluguel 176 29,6% Não Saliente 88 50,0% Saliente 88 50,0%

Compra 419 70,4% Não Saliente 209 49,9% Saliente 210 50,1%

Manipulação - Devolução (N absoluto e % do total para o grupo analisado)Questionários válidos

Gênero

Manipulação

Preferência pelo relógio

Status Compulsão

Preferência pelo vestido

Preferência pela mala

Faixa etária

Estado Civil

Filhos

Rendimento Bruto Mensal 

Percentual Renda destinado a 

itens específicos   

Preferência pelo relógio + 

vestido

Cartão de Crédito Ativos

Número de Cartões de Crédito 

Ativos

Meio de pagamento mais 

utilizado

Escolaridade
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 Os modelos de todos os questionários – gêneros e manipulações distintas estão 

disponíveis na seção de apêndices. 

 

9.2 Testes Estatísticos Iniciais 

Tal como observado na literatura relativa à oniomania e postulado no framework desta 

tese, na coleta de dados, a predominância de mulheres (variável “Gênero”) foi maior dentre os 

chamados compulsivos. Esta relação é comprovada por meio do teste do Qui-quadrado, em que 

o nível de significância foi p = 0,000. 

No que diz respeito à “Faixa Etária” dos entrevistados, ainda que não significante (p = 

0,340), observa-se maior proporção dos ditos compulsivos entre os 18 a 35 anos, intervalo 

também mencionado na literatura como o que concentra a maior população de tais 

consumidores.  

Os dados coletados também não indicam diferença estatística entre compulsivos e não 

compulsivos quanto ao “Estado Civil” (p = 0,127). Entretanto, as proporções indicam que 

solteiros são mais propensos ao gasto compulsivo.  

Potencialmente relacionada com a análise acima, a relação entre paternidade / 

maternidade – questão sobre “Filhos” – e compulsão não foi confirmada estatisticamente (p = 

0,218). No entanto, a proporção entre compradores compulsivos e tal variável indica menor 

tendência ao ato da compulsão quando se tem filhos. 

Tal como observado na literatura, o “Rendimento Bruto Mensal” não é variável 

explicativa da compulsão por compras (p = 0,814). Entretanto, a variável “Percentual de 

Renda Destinado a Itens Específicos” foi considerada significante – p = 0,000 –, quando 

comparados consumidores compulsivos e não compulsivos. Na distribuição de frequência de 

tal variável, observa-se uma evidente inversão das proporções quando comparados os dois 

grupos. Isto é, quanto mais envolvido com os produtos, maior a relação com a compulsão, de 

acordo com os critérios da Escala Richmond. Cabe ressaltar que este resultado também valida 

a classificação dos grupos e confirma que os produtos escolhidos para o experimento fazem 

parte do leque de opções mais comuns dentre os ditos compulsivos.  

Também significantes foram as variáveis denominadas “Cartões de Crédito Ativos“ e 

“Número de Cartões de Crédito Ativos” (p = 0,026 e p = 0,006, respectivamente), ambas 

relacionadas à modalidade de pagamento mais utilizada pelos compradores compulsivos, de 

acordo com framework e literatura (d'Astous et al., 1990; Koran et al., 2006; Black, 2007), e 

consideradas como alternativa que permitiria a redução de arrependimentos no ato das compras 
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e ampliaria as oportunidades de compras via maiores limites de créditos somados. Em linha 

com tais resultados, deve-se mencionar que dentre os “Meios de Pagamento Mais Utilizado”, 

pergunta que também fez parte do questionário, o cartão de crédito foi tido como o preferido, 

ainda que, estatisticamente p = 0,113, não se possa afirmar que há diferenças entre compulsivos 

e não compulsivos.  

No que diz respeito ao instrumento utilizado para classificação dos compradores 

compulsivos, foi observada significância estatística em todas as perguntas que compuseram a 

Escala Richmond, comprovando a correta identificação e separação dos grupos. 

Por fim, não foi encontrada significância estatística entre compradores compulsivos e 

não compulsivos quando se avaliou a variável “Escolaridade”. Tal resultado também vai ao 

encontro da literatura e framework proposto para esta tese. 

Todas as tabelas das quais resultaram tais análises estão disponíveis ao leitor na seção 

de anexos. 

 

9.3 Análise dos resultados dos principais testes da manipulação 

 Considerando as hipóteses previstas para esta tese, serão apresentadas análises sobre os 

principais testes Qui-quadrado realizados com vistas a comparar as variáveis e os grupos 

distintos. 

Em linha com a premissa adotada na descrição das hipóteses, todas as avaliações 

expostas nas tabelas abaixo mostram em cada célula os percentuais calculados para aqueles que 

optaram pelo aluguel em todas as condições. Ao lado de cada percentual foi incluído o número 

total de possíveis respondentes para esta mesma condição. Assim, considerando as informações 

da tabela 3, seriam considerados 76 indivíduos compulsivos e outros 519 que não sofrem de tal 

patologia.  

Quanto à manipulação, dentre os compradores compulsivos, 32 pessoas foram expostas 

ao questionário sem a menção de devolução, ao passo que outros 44 respondentes responderam 

ao documento que continha tal informação. Dentre os que receberam de forma aleatória o 

questionário sem detalhes sobre a devolução, 34% optaram pelo aluguel de vestidos ou relógios, 

produtos avaliados em tal teste, de acordo como título da tabela. Na condição em que a 

devolução foi destacada, 43% dos indivíduos compulsivos preferiram a alternativa do aluguel.  

Também dispostos nas colunas e linhas da tabela, foram incorporados os testes de 

significância calculados para cada condição, seja entre grupos (compulsivos versus não 

compulsivos) ou dentro de cada grupo (compulsivos ou não compulsivos). A mesma lógica de 
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análise se estenderá às demais tabelas e para os respondentes classificados como não 

compulsivos.  

 

Tabela 3: Resumo testes qui-quadrado – Produtos Vestido e Relógio 

 

Nota: O valor em parênteses corresponde ao número de participantes (n) naquela condição 

específica.  

 

A tabela 3 (Vestido ou Relógio / Ambos gêneros) apresenta preferência pela compra 

por parte dos compulsivos – quando comparado aos não-compulsivos –, o que parece indicar a 

priorização da propriedade de produtos. Assim, de forma geral, homens e mulheres preferem a 

compra de tais produtos, fato comprovado pelo p = 0,631.  

Chama atenção, contudo, o aumento da intenção de aluguel quando a devolução é 

explícita. Isso ocorre para ambos os grupos e, por isso, não há significância estatística (p = 

0,723). Ressalva deve ser feita quanto à presença de dois gêneros em tais testes, fato que pode 

resultar em algum impacto no cálculo final.  

Ao se avaliar somente os compradores compulsivos, isto é, dentro do grupo, alguns 

pontos merecem destaque. A faixa etária parece ser fator relevante em tal processo de escolha, 

já que a preferência pela compra foi percebida entre os mais jovens, enquanto que, dentre os 

respondentes acima de 36 anos, mais indivíduos preferiram alugar. Tal diferença é 

relativamente significante, pois p = 0,069.  

O estado civil apresenta efeito semelhante quando avaliadas as duas situações de forma 

conjunta (compra versus aluguel), já que a preferência pela compra é percebida entre os 

solteiros. Ao contrário, mais pessoas preferiram alugar dentre os respondentes que se 

declararam em algum relacionamento. Tal diferença é relativamente significante: p = 0,075.  

Sobre as variáveis paternidade / maternidade, é importante destacar que a preferência 

pela compra é percebida entre os que não possuem filhos. Contudo, a relação é mais equilibrada 

para os respondentes que têm filhos, mas não o suficiente para resultar em significância: p = 

0,848.  

Vestido ou Relógio (Tabela 3)

Manipulação Compulsivo Não Compulsivo Sig.

Não Saliente 34% (32) 39% (265) p = 0,622

Saliente 43% (44) 46% (254) p = 0,723

Sig p = 0,438 p = 0,097

Total 30% (76) 42% (519) p = 0,631

% Aluguel
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Quando avaliado o rendimento bruto mensal, a preferência pela compra é percebida para 

a maioria dos casos. Contudo, diferente do verificado entre os que preferiram comprar, as faixas 

salariais em que mais pessoas preferiram alugar, dentre os respondentes, foram as duas iniciais, 

isto é, até 2 salários mínimos: p = 0,106. Tal resultado nos leva a refletir sobre o potencial efeito 

do preço em decisões como as apresentadas nos experimentos.  

No que diz respeito ao percentual de renda destinada a compra de itens específicos, 

ainda que não significante (p = 0,822), observou-se maior preferência pela compra, em termos 

de frequência, na faixa em que estão os que declaram gastar mais que 41% de suas rendas em 

produtos específicos. Já entre os que preferiram alugar, a maior frequência observada foi entre 

os que gastam entre 10 a 20% de seu rendimento em tais produtos, indicando possível relação 

entre identificação com o produto e preferência pelo aluguel ou compra. 

A variável escolaridade também foi comparada às opções de compra e aluguel, e foi 

considerada como não significante (p = 0,319). No entanto, dentre os que estão no ensino 

médio, a opção do aluguel teve proporção semelhante à opção de compra, o que pode indicar, 

não necessariamente, relação direta com a escolaridade, mas com a estabilidade financeira, 

potencialmente necessária para o gastar compulsivo.  

Por fim, é válido ressaltar que a compra foi a opção preferida entre os que têm cartão de 

créditos ativos, e, dentre tais indivíduos, quem tem mais de um cartão usualmente não optou 

pelo aluguel. Comparando às demais modalidades de pagamento, o cartão de crédito foi a opção 

mais mencionada dentre os que preferiram a compra. Para as três variáveis, no entanto, não 

houve significância estatística ao nível de 5%. 

Para melhor compreender o efeito da manipulação na intenção final de compra ou 

aluguel por parte dos compradores compulsivos, foram realizados testes estatísticos, 

comparando a informação da devolução com demais variáveis. O primeiro achado importante 

diz respeito ao gênero, pois, quando saliente, a manipulação, nota-se a preferência pela compra 

por parte dos homens, em contraste com a opção declarada das mulheres, que optaram pelo 

aluguel, fato comprovado estatisticamente (p = 0,012). 

A faixa etária apresenta resultados distintos quando comparadas as duas faixas etárias 

(p = 0,077). Para os mais jovens, a preferência é a compra, alternativa diferente dos que foram 

alocados na faixa etária acima dos 36 anos, cuja preferência declarada é o aluguel.  

Resultados similares são observados ao avaliar a variável Estado civil. Nota-se clara 

preferência pela compra por parte dos solteiros e manifesta tendência pelo aluguel junto aos 
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que estão em algum relacionamento, dados comprovados pela significância estatística 

calculada: p = 0,013. 

Alternativas opostas parecem ter escolhido também os que possuem rendimentos 

diferentes. Ao testar a variável Rendimento Bruto Mensal, nota-se predominância entre os que 

optaram pelo aluguel alocados nas faixas de renda iniciais. Mesmo com significância de p = 

0,086, a frequência indica aparente relação entre poder aquisitivo pontual e inclinação à dada 

alternativa. 

A identificação /envolvimento com o produto – variável Percentual de renda destinado 

a itens específicos – mostra-se não significante (p = 0,232), porém, percebe-se distribuição de 

frequência diferente entre os que optaram pelo aluguel dos que declaram a compra como sua 

escolha. Dentre as faixas que elegeram a compra como a alternativa mais atraente, nota-se que 

a que possui maior número de respondentes refere-se a quem destina mais do que 41% da renda 

a produtos comuns entre os compulsivos. O inverso ocorre para a opção aluguel, pois a maior 

frequência observada foi dentre os que destinam entre 20 a 30% de sua renda para os mesmos 

produtos. Isto é, mesmo que não comprovada estatisticamente ao nível de 5%, as proporções 

parecem indicar comportamentos distintos dos compradores compulsivos em virtude de suas 

relações com dados produtos.  

Nos demais testes, houve predominância da escolha da compra, mas não foram constatas 

significâncias estatísticas que pudessem explicar o efeito da saliência, tal como as análises 

acima propostas. 

A tabela 4 (Mala / Ambos gêneros) demonstra que a preferência pela compra é explícita 

em ambos os grupos. No total de respondentes, incluindo os dois grupos, 419 dizem preferir a 

compra contra outros 176 que optaram pelo aluguel. Considerando tendência semelhante entre 

os grupos, não houve significância estatística (p = 0,690).  

 

Tabela 4: Resumo testes qui-quadrado – Produto Mala (ambos os gêneros) 

 

Nota: O valor em parênteses corresponde ao número de participantes (n) naquela condição 

específica.  

Mala (Tabela 4)

Compulsivo Não Compulsivo Sig

Não Saliente 38% (32) 29% (265) p = 0,302

Saliente 20% (44) 31% (254) p = 0,153

Sig  p = 0,101 p = 0,547

Total 28% (76) 30% (519) p = 0,690

% Aluguel
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Entre os compradores compulsivos, sem considerar a manipulação, também não houve 

diferença estatística entre os gêneros (p = 0,320). Em tal análise, a compra também foi a opção 

preferida.  

Com base nos testes estatísticos, tal como observado na tabela 3, parece haver papel 

importante de algumas variáveis demográficas no processo de escolha. Tais testes mostraram 

que a propensão ao aluguel aumenta, proporcionalmente, quando: a) há filhos; e b) a faixa etária 

é maior (ambos com p = 0,067). Tais resultados podem nos levar à reflexão sobre a necessidade 

de se evitar produtos de uso não constante e com volume maior em lares que já contam com a 

presença de outros móveis e utensílios. Ao que parece, portanto, a relação com tal produto 

parece ter associação direta também com os hábitos de seus potenciais compradores. 

Demais variáveis testadas como Rendimento bruto mensal; Percentual de renda; Cartões 

de crédito ativos e sua quantidade; e Escolaridade, quando testados, não apresentaram 

significância estatística ao nível de 5% quanto à preferência pela compra ou aluguel de tal 

produto. Cumpre destacar que em tais testes, a escolha da compra permaneceu como a principal 

tendência. 

Por fim, é curioso notar que a saliência junto aos compradores compulsivos resultou em 

aumento na intenção de compra. O resultado é particularmente interessante, pois atesta que 

dada compulsão pode ser distinta para cada tipo de produto, tal como exposto posteriormente 

na etapa qualitativa.  

Tal manipulação demonstrou, ainda, que, quando avaliados juntos, ambos os gêneros 

apresentem diferenças e semelhanças importantes. A crucial diferença diz respeito ao próprio 

gênero, já que a saliência parece exercer efeito bastante distinto entre os dois grupos, pois a 

significância calculada é p = 0,009, o que indica que a informação sobre a devolução tem efeito 

diferente entre os gêneros no que se refere à intenção de compra ou aluguel da mala.  

Contudo, semelhanças são percebidas a partir dos demais testes estatísticos, em que não 

houve diferença significante quando comparadas variáveis como Estado civil; Filhos; 

Rendimento Bruto Mensal; Cartões de crédito ativos; Número de cartões de crédito ativos; 

Meio de pagamento utilizado; e Escolaridade. Isto é, considerando a manipulação, para o 

produto mala, a variável que parece ser preponderante, dentre as dispostas no questionário e, 

portanto, posteriormente, calculadas, é a que envolve o gênero. 

 

A tabela 5 (Vestido / Gênero Feminino) apresenta pequena preferência pela compra por 

parte dos compulsivos, em contraste ao observado junto aos não compulsivos, grupo que 
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priorizou o aluguel em suas respostas. Ainda que não significantes (p = 0,118), as proporções 

totais de inclinação ao aluguel – 47% versus 58% – parecem indicar a preferência pela 

propriedade de produtos pelas ditas compulsivas.  

 

Tabela 5: Resumo testes qui-quadrado – Produto Vestido 

 

Nota: O valor em parênteses corresponde ao número de participantes (n) naquela condição 

específica.  

 

Entretanto, tal como ocorreu na Tabela 3, observa-se o aumento da intenção de aluguel 

quando a manipulação é explícita, mesmo que esta não seja significante estatisticamente (p = 

0,356).  

Dentre as compradoras compulsivas, a faixa etária parece exercer papel importante, 

dado que, considerando p = 0,058, há preferência pelo aluguel dentre as mulheres alocadas na 

faixa que compreende pessoas com mais de 36 anos.  

Ainda dentro do grupo de compulsivas, a preferência pela compra parece ser mais 

evidente na condição de solteira. A relação proporcional se inverte quando se está em um 

relacionamento estável, ainda que p = 0,192 não confirme estatisticamente que o estado civil 

afeta diretamente a escolha pela compra ou aluguel do vestido. 

Semelhante ao observado na análise acima, a relação entre compra e aluguel parece se 

inverter quando se tem filhos. Ainda que a significância não seja confirmada (p = 0,240), mães 

apresentam tendência ao aluguel, ao contrário das mulheres sem filhos, as quais preferem 

comprar o vestido.  

Quanto às variáveis Rendimento bruto mensal e Percentual de renda destinado a itens 

específicos, nota-se distinção nos resultados. Enquanto que a primeira, tal como citado 

anteriormente e previsto na literatura, parece não interferir na escolha (p = 0,359), a 

identificação ou envolvimento com produtos - característica da segunda variável – parece 

exercer influência em tal escolha, ainda que não comprovada estatisticamente (p = 0,253). 

Quando testada tal variável, nota-se tendência à compra quando o envolvimento com o produto 

Só Vestido (Tabela 5)

Compulsivo Não Compulsivo Sig

Não Saliente 39% (23) 53% (148) p = 0,203

Saliente 51% (37) 62% (145) p = 0,235

Sig p = 0,356 p = 0,132

Total 47% (60) 58% (293) p = 0,118

% Aluguel
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é maior. Além disso, percebe-se que a maior frequência de respondentes que preferiram a 

compra está situada na faixa dos que declaram gastar mais do que 41% de sua renda com os 

produtos consumidos por compradores compulsivos, de acordo com a literatura. 

Outras variáveis testadas como Cartões de crédito ativos e sua quantidade; e Meio de 

pagamento mais utilizado, quando testados, não apresentaram significância estatística ao nível 

de 5%, e tiveram a compra com a opção mais citadas.  

Registro importante refere-se à variável escolaridade (p = 0,243). Tal como observado 

na tabela 3, este teste apresentou proporção semelhante entre as opções aluguel e compra. A 

relação com a estabilidade financeira, pode explicar parte deste resultado. 

Na Tabela 6 (Mala / Gênero Feminino), assim como observado nas demais tabelas 

anteriores, a preferência pela compra de tal produto é claramente identificada, não somente para 

as mulheres, mas também para os homens, já que, sem considerar a manipulação, não houve 

diferença estatística entre os gêneros (p = 0,320).  

 

Tabela 6: Resumo testes qui-quadrado – Produto Mala (gênero feminino) 

 

Nota: O valor em parênteses corresponde ao número de participantes (n) naquela condição 

específica.  

 

Quando comparados compulsivas com não compulsivas, também não foi observada 

significância estatística (p = 0,766), indicando comportamento semelhante e, aparentemente, 

previamente concebido no que se refere à escolha de tal produto. 

Assim, com exceção do experimento que envolveu o relógio (cuja amostra pode ser 

considerada relativamente pequena), nota-se preferência predominante pela compra, 

comprovada a partir dos baixos percentuais relacionados à intenção de se alugar.  

Ao que parece, para as compradoras compulsivas, trata-se de produto em que 

naturalmente se pensa na aquisição, seja pela possibilidade de se usar novamente – perspectiva 

utilitária -, ou mesmo pela característica de ser um bem, dito durável.  

Mala (Tabela 6)

Compulsivo Não Compulsivo Sig

Não Saliente 43% (23) 23% (148) p = 0,036

Saliente 13% (37) 23% (145) p = 0,189

Sig p = 0,009 p = 0,923

Total 25%(60) 23%(293) p = 0,766

% Aluguel
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De forma geral, nota-se que a relação se diferencia da observada no produto vestido a 

partir de dois aspectos:  

a) Variar ou não repetir a utilização de uma mala pode não ser algo exequível, tal como 

observado no vestido. Assim, a perspectiva de “sair da moda”, tal como relatado em algumas 

entrevistas com relação aos vestidos, parece não ser associada a tal oferta, tornando-a mais 

utilitária.  

b) Tal como repetidamente citado, a mala é associada a um bem, que pode ser utilizado 

posteriormente. Por consequência, mesmo considerando eventual falta de espaço em alguns 

lares, presume-se a aquisição em definitivo, e a não devolução, principalmente quando supostos 

sacrifícios inerentes a tal processo são expostos. 

 

Na Tabela 7 (Relógio / Gênero Masculino) nota-se que há importante preferência pela 

compra pelos dois grupos. A manipulação também não apresentou diferença significativa. 

Talvez a escassez de ofertas de aluguel de relógio – ao contrário das lojas de roupa - não 

caracterize tal modalidade como alternativa clara o suficiente para tais consumidores.  

 

Tabela 7: Resumo testes qui-quadrado – Produto Relógio (p = Fisher) 

 

Nota: O valor em parênteses corresponde ao número de participantes (n) naquela condição 

específica.  

 

Além disso, a menor propensão à compulsão atribuída ao gênero masculino pela 

literatura e comprovada pelo levantamento realizado nesta tese parece ter relação direta com a 

variação de escolhas quando confrontadas as situações de compra ou aluguel. Tal reflexão 

origina-se, não somente de uma provável influência cultural, mas, sobretudo, dos resultados 

obtidos nos experimentos, em que se constatou que, independentemente da situação e sem o 

efeito da manipulação, ao contrário do observado junto às compradoras compulsivas, a 

preferência pela compra dos dois produtos por parte do gênero masculino é a opção mais 

frequente. 

Só Relógio (Tabela 7)

Compulsivo Não Compulsivo Sig

Não Saliente 22% (9) 20% (117) p = 0,100

Saliente 0% (7) 25% (109) p = 0,198

Sig p = 0,475 p = 0,525

Total 12% (16) 23% (226) p = 0,318

% Aluguel
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Corroborando tal análise, vale salientar que, em termos estatísticos, dentre os 

compradores compulsivos, não foi encontrada significância estatística quando testadas as 

variáveis, já que em todos os casos, a alternativa pela compra foi a mais frequente. A exceção 

observada ocorreu ao se avaliar o rendimento bruto mensal, quando foi observada preferência 

pela compra para todas as faixas, com exceção da faixa que contempla indivíduos com 

rendimento bruto mensal de até 1 salário mínimo, na qual a preferência foi o aluguel e a 

significância foi p = 0,103. 

Por fim, cabe destacar que o número pequeno de respondentes por condição pode ter 

comprometido parte do teste, ainda que se tenha utilizado a significância estatística a partir do 

cálculo de Fisher. 

Ambos os grupos – compulsivos e não compulsivos – demostram preferência pela 

compra em proporções semelhantes, de acordo com a Tabela 8 (Mala / Gênero Masculino). 

Adicionalmente, alguns testes mostraram que a propensão ao aluguel aumenta, 

proporcionalmente, quando: a) há filhos; e b) a faixa etária é maior.  

 

Tabela 8: Resumo testes qui-quadrado – Produto Mala (gênero masculino / Fisher) 

 

Nota: O valor em parênteses corresponde ao número de participantes (n) naquela condição 

específica.  

 

Em linha com análise da tabela 7, a distinta relação de tal gênero com seus objetos de 

consumo – citada na literatura - pode ter resultado em uma análise racional em relação à 

aquisição da mala, levando à compra baseada no preço.  

 

Como base nas tendências observadas, detalhar a alternativa de aluguel – por meio da 

saliência da devolução – pode transformar tal opção, antes não pensada ou racionalmente 

elaborada pelos compradores compulsivos, como uma nova oferta de valor real, seja este 

emocional ou mesmo econômico (racional). Assim, o aumento da proporção de respondentes 

inclinados ao aluguel pode ser explicada também a partir de algumas motivações que 

Mala (Tabela 8)

Compulsivo Não Compulsivo Sig

Não Saliente 22% (9) 36% (117) p = 0,493

Saliente 57% (7) 41% (109) p = 0,454

Sig p = 0,302 p = 0,416

Total 37% (16) 38% (226) p = 1,000

% Aluguel
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emergiram a partir das 12 entrevistas em profundidade realizadas, as quais serão detalhadas na 

seção seguinte.  

 

9.4 Análise Qualitativa 

Com o objetivo de complementar a análise dos resultados quantitativos, adotou-se como 

estratégia de pesquisa complementar uma abordagem qualitativa de cunho interpretativo, 

perspectiva que permite uma compreensão mais abrangente e detalhada dos objetos de estudo 

(Gil, 2008).  

A partir de tal abordagem, pretende-se não somente apreender como uma mensagem é 

transmitida, mas também explorar seu sentido e significado, ampliando o escopo tradicional da 

lógica emissor e destinatário da mensagem para uma preocupação mais complexa, que inclui 

também o contexto no qual o objeto de estudo está inserido (Thiollent, 1986; Holstein e 

Gubrium, 2011).  

Tal abordagem também se justifica no pressuposto de que estudos sociais acontecem 

dentro do mundo real e exercem impactos reais sobre a vida das pessoas e sobre as dinâmicas 

sociais, operando contínuas transformações (Miles & Huberman, 1994). Assim, é crucial 

compreender o fenômeno estudado nesta tese, associando-o não somente à rotina dos indivíduos 

então acometidos pela oniomania, mas também aos impactos, inerentes a tal transtorno, nas 

vidas daqueles que, porventura, os cercam (Denzin & Lincoln, 2011).  

Cumpre ressaltar que a adoção de tal perspectiva baseou-se, também, no pressuposto de 

que não há a chamada neutralidade do pesquisador, e que o conhecimento aprofundado sobre o 

fenômeno torna-se essencial para a teorização e análise dos dados (Alvesson & Willmot, 1992, 

1996; Stake, 1998; Alvesson & Sandberg, 2011). 

Portanto, por se tratar de uma epistemologia mais dialética e interpretativista do que 

positivista, entende-se que há adequação entre a abordagem qualitativa proposta para esta etapa 

ao objeto de estudo em referência. 

 

9.4.1   Coleta de dados 

Nesta etapa da pesquisa, foram utilizadas - além dos resultados quantitativos oriundos 

dos testes estatísticos - três fontes de dados, sejam primárias ou secundárias: (a) entrevistas em 

profundidade com compradores compulsivos, baseadas em roteiros semiestruturados, estes à 

disposição do leitor na seção de apêndice; (b) análise conceitual, fundamentada no referencial 

teórico anteriormente apresentado; e (c) observação direta, realizadas, sobretudo, nas sessões 
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abertas da entidade Devedores Anônimos - doravante chamada de DA -, nas quais o autor desta 

tese pôde participar, e a qual resultou em um pequeno diário de campo em que as observações 

foram relatadas. Com estes dados buscou-se fixar a avaliação dos dados não em apenas uma 

fonte, mas em outras, também relevantes, aproximando o processo de coleta e análise à 

chamada triangulação (Jick, 1979). 

De acordo com Stake (1998) a triangulação em estudos qualitativos deve ir além do 

propósito de reduzir a probabilidade de má interpretação. Esta pode ser vista também como um 

processo de utilização de múltiplas percepções para esclarecer diferentes significados, 

verificando a capacidade de repetição de uma observação ou interpretação. Neste sentido 

reconhecendo que não há observações ou interpretações que possam ser perfeitamente 

repetidas, a triangulação serve também para esclarecer significados por meio da identificação 

de diferentes maneiras pelas quais o caso está sendo visto (Silverman, 1993; Flick, 1998).  

No que tange à pesquisa qualitativa, o estudo esteve interessado na diversidade da 

percepção, até mesmo das múltiplas realidades em que as pessoas vivem. Dessa forma, a 

triangulação também foi útil na identificação destas diferentes realidades, e permitiu uma coleta 

ampla e variada de informações, resultando em maior consistência à análise dos dados 

coletados, e abrindo maior possibilidade na fase de análise de resultados. 

É importante ressaltar que a triangulação não deve permanecer limitada a uma zona de 

conforto onde lhe é atribuída apenas a qualidade confirmatória dos dados selecionados, talvez 

obedecendo a sua classificação científica mais usual, mas deve ir além, permitindo ao 

pesquisador a perspectiva de uma esfera mais ampla de complementação entre os dados e fontes 

(Adami, 2005; Jick, 1979). Com base em tais premissas, a triangulação foi usada nesta pesquisa 

principalmente para a obtenção de um quadro mais completo do fenômeno estudado, 

adicionando insights e explicações complementares aos resultados obtidos na fase 

experimental. 

Para a realização da coleta de dados, a partir dos depoimentos de consumidores tidos 

como compulsivos, foram realizadas 12 entrevistas em profundidade, baseadas em roteiros 

semiestruturados. O conjunto de indivíduos entrevistados foi composto por: a) oito indivíduos 

que frequentam a entidade denominada Devedores Anônimos / RJ ou DA; b) uma pessoa não 

pertencente ao DA, mas em tratamento clínico / psicoterapêutico comprovado em virtude da 

oniomania; e c) três respondentes que preencheram o questionário pessoalmente e totalizaram 

25 pontos ou mais na Escala Richmond. Neste último caso, tais pessoas foram convidadas e, 

espontaneamente, concordaram a participar da entrevista em profundidade. 
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Por representar a maior parcela dos entrevistados, cabe detalhar propósitos e 

características gerais da entidade denominada Devedores Anônimos. Também chamada de 

irmandade pelos frequentadores, o DA funciona de forma semelhante a outras irmandades mais 

conhecidas, como o AA (Alcoólicos Anônimos) e o NA (Narcóticos Anônimos), e é procurada, 

sobretudo, por pessoas que possuem problemas de endividamento, sejam resultado de compras 

compulsivas ou de patologias semelhantes.  

O convite aos integrantes do DA foi feito após permissão concedida ao autor desta tese 

pelos coordenadores de todas as unidades para frequentar as sessões ditas “abertas”, as quais 

funcionam uma vez por mês. Em tais dias, pessoas de fora da irmandade podem participar das 

reuniões, sem, no entanto, interferir no protocolo ou mesmo se manifestar.  

Ao conhecer todos os frequentadores, foram explicados pelos respectivos 

coordenadores a razão da presença deste pesquisador, bem como os objetivos da pesquisa. Com 

esta aproximação realizada, foram realizados os convites a vários membros, obtendo-se 

resposta positiva de quase todos. Cumpre destacar que, tal como previsto no projeto de pesquisa 

aprovado no comitê de ética (Plataforma Brasil), os convites levaram em consideração 

eventuais vulnerabilidades de tais indivíduos – sobretudo por ser uma patologia – e, portanto, 

também levado pelos preceitos éticos, foram entrevistadas apenas as pessoas que se dispuseram 

a contribuir. Isto é, não houve indução de qualquer participante.  

Com base no projeto de pesquisa aprovado, e em linha com as tradições existentes na 

entidade DA – notadamente o anonimato –, foram inseridas em tal estudo apenas informações 

como gênero, faixa etária, estado civil e número de filhos. A identificação de todos os 

depoimentos levará em consideração a legenda destacada na coluna “ID”, tal como quadro-

resumo do perfil dos entrevistados: 
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Quadro 1: Perfil dos indivíduos – Etapa Qualitativa 

 

 

Em linha com a literatura, a maioria dos entrevistados era do gênero feminino. Grande 

parte pertencia à faixa etária de 41 a 45 anos; era solteira; e tinha filhos.  

A utilização do roteiro semiestruturado foi importante para guiar as perguntas, mas, tal 

como preveem Moisander e Valtonen (2006), na medida em que as entrevistas ocorriam, a 

abordagem e a estrutura deste roteiro foram se aperfeiçoando para melhor atender aos objetivos 

propostos.  

 

9.4.2    Tratamento dos dados 

As entrevistas foram transcritas e analisadas de forma a correlacioná-las não somente 

com o referencial teórico adotado para esta tese, como também com as observações e notas de 

campo, fruto das participações nas sessões na irmandade DA, tal como prevê a triangulação 

anteriormente detalhada.  

Os resultados das entrevistas ilustram a ampla diversidade de motivações e/ou gatilhos 

que levariam os compradores dito compulsivos a preferir a propriedade ou a posse dos produtos 

por meio de compra ou aluguel de produtos. Dado que a literatura comumente aborda o 

fenômeno do comprar compulsivo ao ato da aquisição definitiva, tal como também 

demonstrado ao longo do referencial teórico desta tese, cumpre ressaltar que a transcrição de 

alguns trechos de tais entrevistas dará mais ênfase a possíveis motivos que levariam 

compradores compulsivos a alugar dados produtos, processo que, apesar de pouco explorado 

pela literatura relativa à oniomania, e, também por isso, ganha relevância pelos resultados 

encontrados, sobretudo quando consideradas as manipulações.  

Id Gênero Faixa etária Estado civil Filhos

Homen 1 Masculino Mais de 50 anos Casado 2

Homen 2 Masculino 18 a 25 anos Solteiro 0

Homen 3 Masculino Mais de 50 anos Solteiro 2

Mulher 1 Feminino 18 a 25 anos Solteira 0

Mulher 2 Feminino 41 a 45 anos Solteira 1

Mulher 3 Feminino 41 a 45 anos Solteira 0

Mulher 4 Feminino 46 a 50 anos Casada 1

Mulher 5 Feminino 41 a 45 anos Casada 0

Mulher 6 Feminino 18 a 25 anos Solteira 0

Mulher 7 Feminino 36 a 40 anos Casada 1

Mulher 8 Feminino 41 a 45 anos Casada 1

Mulher 9 Feminino 46 a 50 anos Solteira 1
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Dentre os possíveis motivos para a suposta preferência pelo aluguel ou pelo aumento da 

propensão à adoção de tal processo quando associada à manipulação saliente, destacam-se 

algumas diretrizes, consolidados em grandes categorias, de acordo com os resultados das 

entrevistas em profundidade. Salienta-se que, dado que esta etapa da pesquisa foi realizada sob 

o cunho interpretativo, tal seleção de categorias esteve estreitamente relacionada aos critérios 

de análise derivados do referencial teórico e observações de campo. No entanto, é importante 

notar que por meio destes critérios e categorias, não se pretendeu estabelecer padrões imutáveis 

ou fixos. Assim, qualquer noção de critério de análise nesta pesquisa deve ser vista como um 

veículo que apenas facilitou e proporcionou as condições que deveriam ser aplicadas de forma 

contextual. Portanto, o terreno onde as avaliações e julgamentos foram realizados esteve em 

mudança contínua e devem ser caracterizados por uma perspectiva aberta, ao invés de uma 

perspectiva fechada e estável (Pozzebon, 2004; Stake, 1998).  

De toda forma, e com este cenário em mente, foi a partir do referencial teórico e da 

questão de pesquisa, que foram construídas, a priori, as grandes categorias que permitiram 

refletir e problematizar a respeito dos dados coletados:  

 

9.4.2.1 Variáveis demográficas que caracterizam núcleo familiar 

Como verificado na análise quantitativa dos dados, proposta anteriormente, ainda que 

não significantes, alguns testes estatísticos mostraram que a propensão ao aluguel aumenta, 

proporcionalmente, quando: a) há filhos; b) respondentes afirmam estar em um relacionamento 

(não solteiro); e c) a faixa etária é maior. De forma semelhante, a importância da família 

também foi identificada a partir de alguns relatos obtidos na etapa qualitativa, como os 

transcritos a seguir:  

Ilustrando tal perspectiva, a mulher5 menciona que caso tivesse filho, “ia jogar tudo 

para cima da criança”, caracterizando, de certa forma, a mudança do beneficiário das compras. 

De maneira distinta, ainda que anteriormente tivesse afirmado que perdeu a hora para pegar sua 

filha por estar envolvida em processos de compra, a mulher8 afirma: “Minha filha me dá um 

freio”. Em tom semelhante, a mulher3 afirma: “Você não tem ninguém. Não tem o que fazer. 

Vai gastar”.  

Isto é, pelos relatos, ter filhos parece moderar, e não cessar, a relação dos compradores 

compulsivos com seus gastos. 
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9.4.2.2 Identificação com o objeto de consumo 

Para compradores que prefiram a compra (propriedade), o ato do aluguel para produtos 

com os quais não há identificação parece ser uma alternativa mais atraente. Relatos mostraram, 

inclusive, que os objetos de compulsão variam e podem não ser exatamente produtos, dado que 

são comuns os depoimentos em que a compra de afeto é mencionada. 

Ao longo do processo de entrevistas, pôde-se perceber que para os produtos ditos 

preferidos, a tendência natural seria a compra. Isto fica claro a partir dos depoimentos. 

Quando perguntado sobre comprar produtos específicos, homen2 respondeu: “Meus 

produtos preferidos são eletrônicos / jogos / miniaturas / livros... Para alguns deles, gosto de 

ter a minha própria coleção”.  

Adotando raciocínio semelhante, homen1 menciona: “Eu compro afeto... Dei 

R$25.000,00 para o meu filho”. Ele acrescentou posteriormente que pensaria em se mudar para 

agradar, sobretudo, a outras pessoas: “Quero comprar a casa para receber família e amigos”. 

Quando questionado sobre o que ele comprava para si, respondeu: “Sempre gostei de comprar 

carro”. Perguntado novamente se alugaria o carro, homen1 mencionou: “Sempre gostei de ter 

as minhas coisas. Não gosto de ter algo que não me representa”. Tal passagem denota a 

potencial preferência pela compra de tal produto, em detrimento ao aluguel. Cabe ressaltar que 

valores não foram apresentados em tal questionamento, o que limita uma análise conjunta mais 

elaborada de possíveis atributos que o levariam a escolher determinada opção. 

Ainda sobre os produtos preferidos, mulher2 ratifica a preferência de comprar produtos 

com as quais teria algum tipo de identificação: “Compro roupas, mas tenho fases. Já comprei 

botas marrom e preta porque estava na dúvida. Compro roupas para o trabalho. Tudo é para 

o trabalho. Acabo me justificando”. A preferência pela compra fica mais evidente quando 

questionada sobre outro produto de sua preferência. “Cheiro de carro novo. Tem coisa 

melhor?... Prefiro comprar o jipinho” (se referindo ao veículo Renegade, então lançamento 

recente da Jeep). Ela continua: “Quero para mim. Vou comprar o carro porque quero que seja 

para mim. Os outros podem usar”. 

A variedade de produtos com as quais tais compradores se identificam se amplia a partir 

do relato da mulher6: “Prefiro roupas. Preciso ter as novidades”. Sobre a possibilidade de se 

alugar o vestido, ela foi assertiva: “Incomodaria saber que eu não vou poder usar depois”. Ao 

ser perguntada sobre outros tipos de produto em que recorreria à compra, ela acrescentou: 

“Eletrônico é melhor” (se referindo à compra de um aparelho celular), “mas um show seria 

mais prioritário que um vestido”.  
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A compra de afeto é tratada também pelas entrevistadas mulher3, mulher4 e mulher9, 

quando mencionam “eu compro afeto”; “compro muito afeto”; “comprava para ser aceita 

(pelas pessoas)”, respectivamente. Especificamente sobre produtos comprados para si, a 

mulher3 menciona: “Comprava roupas, perfume e sapatos... Quero comprar roupas. Um carro 

novo”. No entanto, ela ressalta que, para ela, tais objetos de obsessão e compulsão podem variar 

ao longo do tempo: “Você muda os gostos... Bolsas e perfume” (sobre a vontade de comprar no 

momento da entrevista). 

Com hábitos de compra parecidos, a mulher4 destaca as sensações de comprar seus 

produtos preferidos: “Queria poder ter carro, roupa, etc.” (antes de ter seu dinheiro). 

“Atualmente prefiro roupas, vestido e perfume”. Ao ser perguntada somo se sente quando 

adquire um vestido, seu produto predileto, ela descreve: “Parece que o sol está brilhando. 

Passarinhos estão cantando. Parece a Branca de Neve cantando”. Segundo ela, tal preferência 

não é, no entanto, relativa à propriedade, e sim, à uma suposta química com o produto em 

questão: “Não gosto de brechó... É usado. A roupa tem que ter uma química”. 

Complementando, ela comenta que seu leque de opções de gastos não se refere somente a bens 

(sejam duráveis ou não), mas também a serviços, algo raramente mencionado na literatura: 

“Uber (serviço de transporte alternativo à modalidade tradicional de táxi) é outro problema”... 

Sobre sua fonte mais recente de gastos. Por fim, ela ratifica o que a mulher3 já havia 

mencionado sobre migração de compulsões: “Minhas compulsões vão migrando, de acordo 

com os interesses e momento”. No ato da entrevista, ela mencionou se concentrar mais em 

comprar coisas para a filha. 

A mulher8 também destaca portfólio de produtos similar aos anteriormente 

mencionados. Para ela, itens como bolsas, sapatos e roupas são os preferidos, mas destaque 

especial deve ser dado aos dois primeiros: “Bolsas e sapatos não engordam”, sobre suas 

preferências mais latentes. A identificação com determinados produtos fica ainda mais evidente 

quando ela lembra um episódio em que houve impactos em sua vida pessoal: “Queria um 

casaco branco. Fui a várias lojas. Queria uma sandália de outra cor e me atrasei para pegar 

a criança”. Nesta linha, cabe lembrar que a sensibilidade aos preços parece ser menor para 

dados tipos de produtos, sobretudo os então objetos de compulsão: “Se eu gostei, vou levar, 

independente do preço. Gosto de ter as coisas que eu quero”. Na mesma lógica, a mulher9 

lembra que em certa ocasião, foi à determinada loja para comprar um par de sapatos e acabou 

levando cinco pares no total, estes do mesmo modelo, mas com cores distintas.  
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Demostrando identificação com seus produtos, a mulher5 discorre sobre sua relação 

com os produtos preferidos: “O fator que me levou a entrar no financiamento de uma casa foi 

o closet para guardar as minhas coisas. Tenho pilhas de caixas de papelão com coisas dentro. 

Não dou porque a moda volta... Tenho 120 sapatilhas... Tenho coisas de 10 anos atrás que 

ainda não usei... Tenho uma coleção de óculos, um de cada cor. Se eu gosto de algo, tenho que 

comprar um de cada cor”. Esta entrevistada também menciona a compra de produtos, 

aproveitando-se de oportunidade que surgem subitamente: “Fui comprar um presente para uma 

amiga e comprei sete vestidos para mim... É como se... Como você ousa entrar em uma loja e 

não comprar”? Devolver o produto parece não ser algo trivial para esta respondente, tal qual se 

imagina para alguns tipos de compradores compulsivos: “Gosto de saber que a roupa está lá. 

Que a qualquer momento eu posso pegar... Tenho prazer em saber que o vestido está lá”. 

Quando perguntada sobre o motivo de ter escolhido o aluguel no preenchimento do 

questionário, ela parece se contradizer em relação à sua resposta ao experimento: “Não quero 

dar nada... É importante ter ou saber que eu tenho”. Sobre vestido que comprou, mas ainda 

não utilizou: “Quando eu morrer, me bota nele porque vai ser um acontecimento”, se referindo 

a um pedido que fez ao marido, caso não consiga utilizá-lo em algum momento. Quanto à 

expectativa de usar o vestido em algum momento, ela parece antecipar o prazer que sentirá: 

“Quando eu chegar, vou abafar”. Por fim, dois relatos chamam a atenção no que se refere à 

relação com seus produtos preferidos: “Comprei um vestido (no brechó) que eu havia dado 

para a igreja”... “Se eu não encontro o produto, fico para morrer. Vira uma cruzada”.  

A variedade de produtos com os quais há identificação se amplia com as palavras da 

mulher1: “Prefiro caixinhas para remédio e coisas de papelaria. Meu arrependimento vem 

quando eu utilizo os produtos“ (violação de embalagens). Ao ser questionada sobre a utilidade 

de tais produtos, ela respondeu: “Utilidade é saber que está lá” (porque faz parte de sua 

identidade). Por fim, ela expõe como gastaria seu dinheiro caso fosse contemplada em sorteio 

como a mega-sena: “Gastaria 50% para produtos e 50% para experiências”.  

Por fim, a mulher7 revela preferência por bolsas, sapatos, roupas e bijuterias e lembra 

que gastou R$2.000,00 em uma famosa loja de roupas femininas, fato que nos leva a refletir 

sobre a aparente falta de disposição de tais entrevistados em alugar produtos como os aqui 

definidos.  
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9.4.2.3 Falta de identificação com o objeto de consumo 

Ao contrário da aparente relação entre identificação com produtos – estes 

potencialmente ligados à identidade – e resposta ao ato de compra que resultaria em certo 

desconforto em devolvê-los, compradores compulsivos podem também apresentar menor 

envolvimento com outras ofertas, cenário do qual se poderia derivar a preferência pelo aluguel. 

Em convergência com esta abordagem, cumpre lembrar que a literatura traz relatos de produtos 

guardados no armário; escondidos na mala do carro; devolvidos às lojas; e até doados (Faber et 

al., 1987; Tavares et al., 2008; Leite, 2011). Seguem transcritos alguns trechos dos depoimentos 

em que tal relação é explicitada. 

A mulher2 narra que ao perceber que tinha duas cúpulas de abajur sem utilização, não 

teve problemas em dar uma delas para um parente. A mulher6 faz questão de ressaltar que 

“odeia gastar dinheiro com comida” e que doa inúmeros produtos com os quais não se 

identifica. A mulher5 destaca que comprou maquiagens, mas jamais as utilizou. Ela também 

ressalta o quão frustrante é esquecer que tem determinados produtos e que não teria problema 

algum em jogar fora “caixas com bolas de tênis e provas da faculdade” (fazendo analogia a 

ofertas com menor valor emocional). 

A relação entre compra e aluguel pode variar também para o mesmo tipo de produto. 

Para a mulher1, não haveria sentido alugar mala, sabendo que haveria utilidade futura. Ao ser 

questionada sobre alugar uma máquina fotográfica para a mesma viagem, ela deixa claro que 

se fosse uma profissional, ela alugaria, mas, preferiria comprar, caso o produto fosse da marca 

Polaroid (modelo retrô). Este depoimento é interessante, na medida em que expõe não somente 

a importância da identificação, como também do apelo emocional que dada oferta pode carregar 

em termos de construção de identidade. 

Por fim, a mulher2 relaciona a possibilidade de alugar alguns produtos ao fato de morar 

em apartamento pequeno, o que resulta em frequentes doações para sua empregada. Com 

percepção similar, ao falar sobre a possibilidade alugar vestido ou mala, a mulher8 relata o 

possível caráter emocional de um vestido, comparando com a utilidade explícita da mala: 

“Vestido você não vai querer repetir. Mala você usa muitas vezes. Mala é um bem, que não fica 

fora de moda”. Tal como observado para o produto máquina fotográfica, o produto vestido 

também resultou em impressões distintas, relacionadas à ocasião, - o que pode ser percebido 

quando a mulher6 diz que alugaria se fosse para ser madrinha ou se fosse algo específico -  ou 

mesmo quando, a priori, há motivações não explícitas, tal como relato da mulher7: “Estou mais 

gorda. Quero evitar ter que guardar o produto.” 
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Analisando os relatos acima, nota-se menos identificação e, portanto, propensão 

reduzida à compra definitiva de alguns produtos, contexto em que seria razoável considerar o 

aluguel como a provável escolha. 

 

9.4.2.4 Beneficiário do Produto   

De acordo com Black (2001), produtos adquiridos por compradores compulsivos podem 

ser para consumo próprio ou para serem dados de presente para outros como forma de interação 

e aceitação sociais. Portanto, é importante avaliar os resultados a partir da ótica de seu 

beneficiário.  

Em convergência com os itens 9.4.2.2 e 9.4.2.3, a escolha por comprar ou alugar dado 

produto pode passar pelo seu destinatário. Desta forma, alugar dado produto não parece 

alternativa mais comum para os que têm como principal foco a compra ou o gasto com terceiros. 

No entanto, o inverso pode ser verdadeiro. Ou seja, se houver prevalência pelos gastos para si, 

em dadas situações, compradores compulsivos podem preferir alugar produtos, conforme 

demonstram alguns trechos a seguir. 

Ao comentar sobre possíveis destinatários para suas compras, o homen1 relata ter ido à 

uma loja para comprar um carrinho para alguém que sequer havia nascido. Ele também destaca 

que o foco de suas compras agora é seu cachorro.  

A mulher3 corrobora tais palavras ao lembrar que sempre “pagou tudo para todo 

mundo”. Ela também relata que havia comprado um computador de R$4.000,00 para sua 

sobrinha, mesmo estando o dela (respondente) quebrado. Ao ser questionada como gastaria 

dada quantia, caso ganhasse na mega-sena, ela confessa: “Penso muito nos outros. Compraria 

um prédio e levaria todo mundo para lá. Compraria um imóvel... De três quartos para outras 

pessoas irem morar comigo”. Mesmo ressaltando perfil predominantemente generoso, ela 

lembra que hoje pode gastar consigo também: “Não tive filhos... Eu mereço. Eu posso (gastar). 

Não tem ninguém que depende de mim”.  

Posicionamento semelhante tem a mulher4 ao relatar sobre seus hábitos históricos de 

compra, que sempre privilegiaram as pessoas com quem conviveu: “A compra não era mais 

para mim. Comprava muito mais para os outros. Dava presentes para e empregada 

doméstica”. A entrevistada lembra, contudo, que a impulsividade, característica dos 

compradores compulsivos, pode ser vilã em alguns casos, mesmo não sendo para si 

determinadas compras: “Já saí de casa para comprar pão e voltei com uma televisão. Me deu 
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culpa, mas me deu prazer porque a família utilizaria”. Neste momento, ela relatou que a 

satisfação da compra se sobrepôs a eventuais sentimentos de culpa ou arrependimento. 

Por fim, a mulher5 ressalta ser generosa, contrastando com a resposta da mulher1, que 

afirma que, se contemplada com algum prêmio em dinheiro, utilizaria a quantia para comprar 

mais produtos para si.  

Importante notar que, como postulado no início desta seção, as ofertas ora destinadas a 

terceiros pelos compradores compulsivos não parecem ser aderentes à perspectiva de posse 

temporária, isto é, aluguel. 

 

9.4.2.5 Processo Decisório 

Como mencionado no referencial teórico, as especificidades do comportamento 

compulsivo de compras poderiam não ser restritas ao objeto de dependência, mas também ao 

comportamento de compras. Assim, em termos teóricos, é crucial resgatar as etapas de compra 

propostas por Black (2007) para o transtorno de compras compulsivas: 1) Antecipação 

(anticipation); 2) Preparação (preparation); 3) Compras (shopping); e 4) Gastos (spending). 

Segundo tal modelo, ao longo do processo, seria possível aos compradores compulsivos derivar 

prazer e satisfação, mesmo antes das compras, sobretudo na etapa denominada Shopping, que, 

de acordo com tal teoria, seria descrita como intensamente empolgante, e que poderia, inclusive, 

levar a sensações semelhantes às do ato sexual. Corroborando com tal perspectiva, Christenson 

et al. (1994); Bonfanti e Falcão (2010); e Leite (2011) mencionam que a excitação e o 

entusiasmo verificados nos momentos que antecedem a compra servem como atenuantes de 

situações ou sentimentos negativos então experimentados por tais indivíduos. 

Em linha com o modelo proposto por Black e demais autores mencionados, as 

entrevistas mostram que o chamado ápice do prazer ou satisfação pode ocorrer em distintas 

etapas do chamado processo decisório, de acordo com cada indivíduo. São comuns os relatos 

de euforia em momentos como: 

a) Pensar no produto;  

b) Pesquisar sobre opções;   

c) Experimentar o produto; 

d) Pagar pelo produto; e/ou 

e) Sair com as sacolas da loja.  

Nota-se que que os três primeiros itens poderiam ser alocados na fase denominada pré-

compra. O item d representaria a compra efetiva, e o último (e) seria associado ao pós-compra. 
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Analogamente ao processo descrito por Black (2007), pode-se associar os itens a, b, c e d, 

respectivamente, às seguintes etapas propostas em seu estudo: Antecipação; Preparação; 

Compras; e Gastos. Esta última etapa abrangeria também parte do momento em que se deixa o 

local de compras, pois representa o estágio em que habitualmente sentimentos como culpa, 

arrependimento, vergonha e decepção ocorrem. 

Cabe ressaltar que, de acordo com os relatos, mais de uma das etapas descritas pode ser 

associada à outra, o que significaria uma experiência integrada da qual se derivaria dada 

satisfação. Contudo, o fato é que tais etapas, sejam avaliadas em conjunto ou mesmo de forma 

isolada, potencialmente, podem ser muito parecidas com as previstas em processos de aluguel. 

Isto é, salvo o status final pós-compra que diferiria em termos de propriedade ou posse após 

alguns dias, as demais fases poderiam prover experiência semelhante aos que optassem pela 

compra ou pelo aluguel, tal como demonstram alguns relatos.  

Ao avaliar evidências que supostamente representariam as etapas alocadas no estágio 

pré-compra, pode-se recorrer a alguns trechos das entrevistas, claramente associados aos 

momentos que antecedem o ato do pagamento. Sobre tais momentos, destaca-se o que homen1 

comenta sobre a época em que comprava relógios com sua família: “Vamos lá no Cosme 

(vendedor de relógios). Achava que ele era meu amigo”.  O relacionamento com vendedores 

também é citado como importante pela mulher7: “Ia nas lojas, as vendedoras diziam que eu 

era linda... Minha cliente gata”! Estes depoimentos alinham-se com a teoria inerente à 

oniomania, que, afirma que o contato com vendedores é também mencionado como agradável 

por tais indivíduos compulsivos quando há interação social que contribua para a elevação da 

autoestima, tal como observado em tais relatos. 

A mulher7 também destaca o momento de experimentar a roupa como fonte de prazer: 

“Comprar algo para mim era o meu momento. Tudo dá prazer. Entrar na loja, experimentar, 

saber que eu estava magra, que eu ficava bem naquela roupa. Que eu podia comprar”. Opinião 

convergente tem a mulher5 ao descrever sua sensação em momento semelhante: “Experimentar 

me dá mais prazer. Muitas vezes entro no lugar, experimento e saio. O experimentar já saciou. 

Dá mais prazer experimentar que sair da loja com a sacola. Quando era pequena, ia na C&A 

para experimentar roupa”.  

Importante notar que encontrar o produto desejado também oferece sentimentos 

positivos: “Quando eu acho o que eu quero. Pagar é o momento de angústia. Achei o copo que 

eu quero... Caraca”! Diz, a mulher8 sobre o que sentiu ao encontrar algo pouco mencionado 

na literatura.  
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Fazer os planos com o que vai ser comprado é também algo que traz satisfação em tais 

etapas: “Antes de receber, já faço os planos com o que vou receber. Sou faminta por trabalho. 

Vou ganhar R$10.000,00. Vou arrumar o quarto do meu filho (nome omitido). Já penso do 

Jipinho”, diz a mulher2. 

As fases anteriores são importantes também, mesmo quando não se pretende comprar 

algo, tal como confidenciado pelas mulheres3, 4 e 5 (nesta ordem): “Faz bem pensar na compra 

porque eu não posso comprar. Pelo menos eu penso”; “Paquerar (analogia com ver vitrines) 

também dá prazer. É um processo obsessivo, né”?; e “Fico saboreando a possibilidade de usar 

o vestido”.  

Além das etapas que compõem o estágio pré-compra, é fundamental verificar também 

o ato da compra, experiência que se configura como importante fonte de momentos prazerosos 

para os compradores compulsivos.  

No entanto, é crucial ressaltar que o ato da compra parece ser associado a dois momentos 

distintos, mas que se complementam: aquisição e o pagamento. É sabido que o primeiro ato, 

em termos lógicos, depende do segundo, mas é perceptível, também, que o pagamento ou 

dispêndio financeiro exerce papel importante para a obtenção do prazer ou mesmo da redução 

do desconforto emocional, tal como alguns relatos obtidos. Desta forma, serão apresentados em 

um primeiro momento depoimentos que evidenciam a aquisição do produto como o fato mais 

importante. Em seguida, serão expostos trechos das entrevistas que demonstram o papel 

relevante e decisivo do pagamento ou dispêndio financeiro.  

Sobre a aquisição do produto, a mulher3 relata euforia quando compra. “Dá um êxtase”. 

Ela complementa, afirmando: “Se eu não comprar, a vontade fica. Este é o problema”. Relatos 

semelhantes são fornecidos pela mulher4 ao lembrar episódio em que não pôde comprar em um 

mercado popular do Rio de Janeiro: “Senti dor no rim, desconforto físico”, e pela mulher9 ao 

relatar momento em que sentiu “taquicardia e tremedeira” por não ter podido compra algo.  

Impressões parecidas são fornecidas pela mulher3: “Comprar dá sensação de prazer”. 

O que fica claro, também, é que, para ela, a utilidade parece ser menos importante do que o ato: 

“Cansei de esconder as compras”.  

A mulher1 destaca que o “maior nível de euforia é sair da loja com a sacola”. A mulher4 

corrobora com a importância do momento e do produto ao confessar: “o ato da compra é 

importante. Eu posso. Eu tenho”. Abordagem semelhante teve a mulher8 quando mencionou: 

“Gosto de ter as coisas que eu quero”. 
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Encarar o momento da aquisição como uma oportunidade foi algo lembrado por uma 

entrevistada: “Vou perder a oportunidade”, disse a mulhe4. Ela complementa afirmando que o 

preço alavanca a vontade de comprar, assim como as facilidades (crédito, parcelamento, dentre 

outros). 

Por fim, a mulher5 exalta a atmosfera que envolve o ato da compra e ressalta as emoções 

que neste momento emergem: “Saio rápido das lojas porque eu quero comprar. É muito 

tentador. É um prazer real. É semelhante a comer alguma coisa que você quer muito... Me 

encontrei. Sou feliz. É inebriante”. Ao comparar a compra (aquisição) com eventuais 

pagamentos, ela complementa: “Dá angústia. Dá prazer, mas tem o lado B que é pagar”, 

lamento por ter que realizar o pagamento, algo que traria problemas de distintas naturezas.  

Entretanto, como anteriormente mencionado, não é somente ou apenas o ato de 

aquisição que pode resultar em momentos de euforia ou alívio para tais consumidores. O ato de 

gastar – também experimentado quando se aluga produtos – é variável crucial em alguns 

momentos, de acordo com as passagens a seguir.   

“O que dá a sensação na minha pessoa é gastar. Então não interesse se vou comprar 

ou alugar. É o dinheiro sair”, diz a mulher3. Ao ser perguntada se a compra de um cafezinho 

ou bolsa traria o mesmo prazer, ela foi assertiva: “Não importa. Tem que comprar... Tem que 

gastar. A doença te leva a comprar coisas que não precisa. Ainda que haja preferência, a 

questão é gastar”.  

Sentimentos parecidos são compartilhados pela mulher4: “Tenho que gastar, gastar” 

(não necessariamente comprar). Quando questionada sobre o momento em que ela tem mais 

prazer, ela reafirma ser no pagamento: “Efetuei... Compro, logo existo”. Para me certificar de 

seu depoimento, refaço o questionamento a partir de outra abordagem, perguntando se o mais 

importante seria o produto adquirido ou o ato da compra? (Pausa)... “Eu fico meio balançada. 

Pode ser o ato da compra porque depois da compra aquilo não tem mais graça. Tocar não dá 

o prazer. A compra, sim”. Por fim, ela completa seu raciocínio ao afirmar: “A compra é como 

se fosse uma conquista”. 

A mulher7 ratifica as percepções anteriores ao destacar a importância do pagamento: 

“Acho que não teria o mesmo prazer se não pagasse” (sobre o episódio do gasto de R$2.000,00 

em roupas em uma de suas lojas preferidas). 

Diferente dos estágios anteriores – pós-compra e compra –, o momento posterior ao 

pagamento e aquisição não é visto com a mesma empolgação por alguns dos entrevistados: 
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“O ápice é logo depois da compra. Pagou e pegou a sacola. É neste momento. Mas sei 

que fiz besteira. Sinto vergonha. Já virei chacota”, destaca a mulher2. 

A mulher6 corrobora ao ressaltar a preocupação com o momento futuro: “O maior 

prazer é pegar a bolsa e sair da loja. Eu consegui”. (Depois) “Quase uma tristeza por não 

saber como vai ser pago... Não conseguir pagar leva à frustração”. Ela concluiu relacionando 

o produto ao ato do pagamento, o que, potencialmente minimizaria a preocupação com 

eventuais dívidas: “Teria prazer em ganhar. Seria incrível”.  

Como exceção, pode-se destacar a fala do homen2 que afirma ter o maior prazer ao 

receber sua encomenda em casa. 

Como visto ao longo dos trechos das entrevistas, as etapas do processo decisório, sejam 

avaliadas em conjunto ou mesmo de forma isolada, potencialmente, podem ser muito parecidas 

com as previstas em processos de aluguel, contexto que poderia prover experiência semelhante 

aos que, ocasionalmente, optassem pela compra.  

 

9.4.2.6 Elasticidade de preço para o aluguel 

Foram comuns os relatos de sensibilidade ou até mesmo vulnerabilidade a preços 

baixos, facilidades de compra, como frete grátis, e promoções. Portanto, a possibilidade de 

economizar, por meio de valores mais baixos como os propostos no experimento, pode, 

potencialmente, também ter levado à preferência pelo aluguel em alguns casos.  

Sob o ponto de vista teórico, considerando a impulsividade como manifestação inerente 

à oniomania, é razoável inferir o relevante impacto dos estímulos de marketing como ações de 

precificação ou promocionais no comportamento compulsivo de compras. Desta forma, o 

rápido engajamento em promoções e o aproveitamento de boas ofertas são comumente relatados 

por tais consumidores na literatura relacionada à Oniomania.  

Como benefícios reais para os compradores ditos compulsivos, podem ser citados 

aspectos como: a) salvar dinheiro para comprar / alugar outros itens; b) economizar dinheiro 

para pagar ou reduzir dívidas; c) provar para si ou para outros que se fez uma boa negociação, 

fato que resultaria em elevação de autoestima; e d) utilizar preços baixos ou economias pontuais 

como álibis ou desculpas para gastar, sobretudo para as pessoas mais próximas Assim, ofertas 

teoricamente consideradas imperdíveis seriam mais facilmente aceitas pelos grupos de 

influência.  

Abaixo serão expostas passagens que evidenciam a possível atração de tais 

consumidores a ofertas financeiramente vantajosas. Para facilitar a compreensão, tais trechos 
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foram classificados pelo autor desta tese em grandes temas como Promoções; Economia; Bons 

Negócios. 

 

9.4.2.6.1 Promoções 

O homen2 destaca sua sensibilidade a promoções, afirmando: “Adoro promoções... 

(Jogos) de R$100,00 por R$10 parece irresistível”. Ele complementa: “Se tiver promoção, é 

fatal”. 

A mulher5 também reforça a sensibilidade a tal ferramenta do mix de marketing ao citar: 

“Compra se há preço baixo e promoção... Recebia mala-direta, mas cancelei. Dava desconto, 

frete grátis”. Ela ilustra tal sensibilidade ao relatar episódio passado: “Já fiz muito strike em 

brechó de igreja porque é muito barato”. Segundo a entrevistada, o termo strike pode ser 

entendido como comprar em grandes quantidades, fazendo analogia ao jogo de boliche. Por 

fim, ela traz depoimento interessante relacionando as promoções a questões divinas: “Não 

posso ver uma promoção porque acho que é o universo conspirando ao meu favor. Quando 

vejo uma promoção, acho que foi Deus que me enviou... Promoção é como se Deus tivesse dado 

para mim aquela oportunidade”.  

A mulher7 demonstra relação semelhante com promoções: “Compro pelo Instagram 

porque vejo onde estão as melhores ofertas”. Ela lembra alguns episódios adicionais para 

exemplificar seus hábitos: a) “Tinha promoção no Now: R$4,95. Estava sem dinheiro e no Now 

é fácil comprar”; b) “Lá fora, as camisas eram R$1,99”; e c) “Comprei meu I Watch na 

promoção”. A entrevistada também usa comparações para evidenciar suas preferências mais 

“econômicas”: “Minha amiga é compulsiva, mas em outro nível. Ela compra Prada, etc”.  

Uma ressalva se faz necessária para tais análises. Tal como discutido no referencial 

teórico, ao associar apelos promocionais à oniomania, é importante distinguir compras por 

impulso de impulsividade. Como mencionado anteriormente, em episódios em que as ditas 

compras por impulso ocorrem, possíveis gatilhos positivos poderiam levar ao aproveitamento 

de determinada promoção. Este cenário, diferiria, em teoria, de variáveis que antecedem, 

usualmente, o início do processo compulsivo de compras. Contudo, como também discutido ao 

longo desta tese, e evidenciado no framework postulado, compradores compulsivos teriam 

maior suscetibilidade a estímulos do chamado Marketing mix como propagandas, promoções e 

produtos (Faber e O’Guinn, 1992; Black, 2007; Workman e Paper, 2010), sobretudo quando 

estes têm impacto socioemocionais. Desta forma, considerando a impulsividade como 

manifestação inerente à oniomania, é adequado inferir e presumir o relevante impacto dos 



76 
 

estímulos de marketing, notadamente, relacionados a ações de preço e promoção, no 

comportamento compulsivo de compras, o que resultaria não somente no rápido engajamento 

em promoções, como também no aproveitamento de boas ofertas, como as relatadas por tais 

consumidores. 

 

9.4.2.6.2 Economia 

Ao iniciar sua entrevista, a mulher2 lembra que chegou a receber mesada do primeiro 

marido porque gastava muito. Ela segue afirmando: “Sempre gasto um pouco mais do que 

ganho. Uso o cheque especial. Às vezes, gero boletos para mim mesma para ganhar alguns 

dias no cartão”. Ao que parece, isso a faz passar a buscar outras opções para economizar, tal 

como alguns de seus relatos adicionais: “Comprei 30 garrafas. Isso é economia, e não exagero” 

(sobre sua cerveja preferida anunciada em dado supermercado). O gastar menos ou não gastar 

também é lembrado: “Compro muito em brechó”... “Adoro ‘boca livre’”. A ser questionada 

sobre a preferência por ganhar ou pagar por uma jaqueta (produto anteriormente mencionado 

como uma de suas preferências), ela enaltece a importância da economia: “Adoraria receber, 

pois sobraria dinheiro para outras coisas”.  

A mulher5 afirma sua tendência a economizar: “Tenho tanto prazer em comprar quanto 

em economizar dinheiro”... “Não compro nada caro. Sou econômica”. Ela ressalta que para 

alguns produtos, não é recomendável gastar muito: “Acho que não vale dar muito dinheiro. 

Tem que racionalizar”. A entrevistada lembra que chegou a fazer curso específico para produzir 

suas próprias joias com o intuito de economizar. “Fui fazer as minhas joias porque é muito 

mais barato”. Ela ainda demonstra aparente satisfação ao abrir mão de uma compra ao falar 

sobre uma roupa que não caiu bem ao se experimentar: “Que bom que ficou horrível. Eu não 

preciso. Tem um lado racional que fala: Você é maluca”! Por fim, ao preencher o questionário 

desta tese e escolher pelo aluguel do vestido, ela menciona: “Foi por causa do preço. Se fosse 

metade, não ia querer... Levei vantagem... Olha como sou esperta”.  

Comportamento parecido teve a mulher8 ao preencher o mesmo questionário: “O valor 

é menor, mesmo que fosse para a festa. Estou em um momento de economizar. Se fosse em 

outro momento, eu ia querer compra, ia querer ter”. Por fim, ela confessa: “O preço interferiu. 

Se não fosse isso, eu teria comprado”.  

Por fim, ao ser questionada sobre uma situação hipotética de aluguel de vestido a partir 

de valores mais baixos do que os de compra, a mulher9 declarou: “Nunca aluguei... Acho que 

sim”. 
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9.4.2.6.3 Bons Negócios 

A possibilidade de realizar bons negócios também se configura como uma motivação 

para preferir alternativas que envolvam menores gastos. A mulher2 menciona gostar dos 

chamados “good deals” (bons negócios em tradução literal) ao lembrar que comprou uma 

jaqueta de R$2.000,00 por R$500,00 no brechó. Ela também cita comprou “7 bolsas da Kipling 

e acabou fazendo negócio”. Este trecho poderia estar relacionado aos itens anteriores, mas 

apresenta uma peculiaridade. Tal entrevistada tem por hábito revender roupas, o eu 

caracterizaria, de fato, um aparente negócio.  

Mesmo não alocado em nenhuma das classificações anteriores, cabe destacar que ofertas 

de aluguel de produtos ou serviços, amparadas por menores preços, foram consideradas 

atraentes por dois dos homens entrevistados. Os entrevistados homen1 e homen2 – nesta ordem 

– relataram: “Frequento locais em que se pode jogar por um tempo e ir embora” (oferta 

semelhante ao aluguel); e, sobre a possibilidade de aluguel do mesmo carro que tem atualmente, 

ele respondeu: (Pausa)... “Poderia ser interessante. Não tem despesa... Não sei”.  

Como evidenciado a partir dos relatos, a possibilidade de economizar, por meio de 

valores mais baixos como os propostos no experimento para a opção aluguel, pode, 

potencialmente, também ter levado à preferência por tal modalidade em alguns casos, sobretudo 

mediante as manipulações. 

 

9.4.2.7 Apelos inerentes à oferta de aluguel 

Com o intuito de compreender possíveis motivações que levariam compradores 

compulsivos a alugar vestidos – produto proposto nesta tese para o gênero feminino –, foram 

feitas entrevistas com pessoas ligada à indústria de aluguel de roupas. O leque de entrevistados 

contempla funcionários, gerentes e proprietários de cinco lojas, a maioria com grande destaque 

em termos nacionais. Pela localização de algumas destas lojas (SP e RS, por exemplo), os 

contatos foram feitos pessoalmente ou por telefone.  

Dentre as principais motivações apresentadas nas entrevistas, destacam-se como 

principais: a) Apelo do consumo consciente / compartilhado; b) espaços em casa cada vez mais 

escassos; c) economia gerada pelo aluguel (normalmente cinco vezes mais barato que a compra 

de produtos, tal como previsto no planejamento do experimento); e d) redução do risco de 

repetição de roupas, sobretudo junto a grupos de amigos semelhantes. De acordo com alguns 

depoimentos, este último item tornou-se particularmente mais evidente não somente a partir da 
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prática crescente de divulgação de fotos em redes sociais, mas também, em virtude do aumento 

do número de blogs de moda.  

Ao lançar luz sobre os itens c e d, pode-se inferir que o primeiro pode ser corroborado 

pela categoria 9.4.2.6 - Elasticidade de preço para o aluguel. O item d também vai ao encontro 

de alguns gatilhos inerentes à compulsão por compras, notadamente, o que diz respeito à 

autoestima. Portanto, verifica-se que, além de constituir alternativa de real valor emocional e 

utilitário para indivíduos em geral, algumas das motivações consideradas naturais de quem 

procuraria o aluguel de vestidos estão alinhadas com possíveis abordagens que compradores 

compulsivos também adotariam para esta ou outras ofertas.  

 

9.4.2.8 Humor 

Tal como previamente exposto no referencial teórico e framework desta tese, variáveis 

emocionais, psicográficas e patológicas exercem papel preponderante nas intenções e 

quantidades de compra (Faber et al., 1987; d'Astous, Valence & Fortier, 1989; Faber et al., 

1995; Hirschman & Stern, 1999; Black, 2007; Workman & Paper, 2010; Leite et al., 2012). 

Trechos dos depoimentos expostos a seguir não somente comprovam a teoria, como ainda 

expõem uma face ainda dramática de tal patologia. 

De acordo com o homen2, a decisão e, sobretudo, a antecipação sobre o comprar 

compulsivo ocorre principalmente em momentos de estresse crônico. Corroborando com tal 

discurso, a mulher4 lembra que situações de conforto sempre a levaram à compra: “Às vezes, 

não havia desconforto emocional. Havia dívida emocional”, relacionando tal comportamento 

à compra e gastos para pessoas mais próximas. Nesta mesma linha, a mulher8 relaciona a 

compra à compensação de frustrações, enquanto que a mulher9 relata que o que a levava a 

comprar tinha relação com “desequilíbrios, expectativas, medo e ansiedade”.  

Adicionalmente, a mulher5 confessa que teve um dia que comprou uma coxinha para 

ficar mais calma. Ela ainda complementou: “Pode ser uma bijuteria... Dá um ’ufa’”, se 

referindo a situações de maior estresse ou ansiedade. Por fim, a mulher3 saliente que trata-se 

de “doença ligada ao afeto”. Emocionada, ela também relata que houve épocas em que “não 

tinha dinheiro para comer”. 

Para ilustrar o sofrimento de quem é acometido pela Oniomania, as entrevistas mulher4 

e mulher8 referem-se a um suposto “bicho” que as levaria a comprar, tal qual depoimentos: 

“Parece que tenho um bichinho que está detido”, diz a mulher4. “Neste mês, estou totalmente 
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compulsiva... Parece que libera um bicho dentro da gente”... Agora soltou a franga”, 

compartilha a milher8. 

Consequências de tal cenário também foram expostas de forma dramática: “Hoje vivo 

com medo, pois tenho vontade de comprar”... “É um sofrimento muito grande. Vivo com este 

medo. Não tenho muita paz interior”, retrata a mulher3 sobre sua rotina. De forma 

complementar, a mulher4 relaciona sentimentos ruins à falta de compra: “Quando passo muito 

tempo sem comprar, bate uma tristeza”.  

Os relatos sugerem que a propensão à compra pode ser relacionada a fases específicas 

em que tais consumidores estão vivendo. Isto é, tal como demonstrado no framework e exposto 

no referencial teórico, níveis elevados de ansiedade, estresse ou problemas de autoestima 

podem representar cenários mais propícios ao ato compulsivo, aspecto que pode ser 

determinante para a escolha da compra ou aluguel – gastar mais ou menos – de produtos, 

sobretudo dada a emergência para a obtenção do alívio. 

 

9.4.2.9 Minimização dos efeitos negativos por meio da devolução 

Embora não citado explicitamente nas entrevistas em profundidade, cabe refletir sobre 

o efeito da devolução dos produtos quando tal processo é evidenciado (manipulação saliente), 

a partir de ótica adicional. Isto é, além dos temas acima detalhados, devolver o vestido poderia 

significar abrir mão de algo que, em um primeiro momento, pode ter causado culpa, 

arrependimento ou remorsos, consequências habitualmente citadas na literatura e expostas, 

também, no framework desta tese.  

Tais aspectos são particularmente citados por Workman & Paper (2010) ao se referirem 

a sentimentos negativos como culpa e arrependimento pelo comportamento excessivo; falta de 

controle; e certeza de que questões antecedentes a tal comportamento não foram resolvidas. 

É válido resgatar também o chamado ciclo negativo-positivo-negativo (Saraneva & 

Saaksjarvi, 2008), no qual as compras cumpririam o papel de retomar o equilíbrio dos 

indivíduos considerados compulsivos, a partir do que é chamado na literatura de “(to) fix” 

(Workman & Paper, 2010). Contudo, de acordo com este ciclo, ainda que do ato das compras 

derivem sensações de gratificação, euforia, alívio, prazer, orgulho (Christenson et al., 1994), 

tais emoções tornariam o ciclo viciante, pois, logo após o ato da compra, sentimentos como 

culpa (Workman & Paper, 2010), decepção, desapontamento (Black, 2007), remorsos ou 

vergonha (O’Guinn & Faber, 1989; APA, 2000; Trautmann-Attmann & Johnson, 2009; 
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Bonfanti, 2010; Kukar-Kinney et al., 2012) seriam verificados e levariam ao início de um novo 

processo.  

Portanto, a manipulação saliente poderia significar uma lembrança sobre a possibilidade 

de descartar a fonte de tamanho mal-estar, experimentado em dado momento. 

 

9.4.2.10 Status pela facilidade de devolução 

Dado que a saliência da manipulação menciona a possibilidade de devolução de produto 

por meio do sistema de coleta da empresa, pode-se supor que tal informação representa não 

somente facilidade adicional, tal como mencionado no tema relacionado à elasticidade de 

preços, como também pode denotar demonstração de status junto a pessoas próximas, variável 

potencialmente importante para os que sofrem com a oniomania, tal como relato da mulher9: 

“Tive dificuldades de cancelar o cartão por conta do status”.  

Como verificado a partir dos resultados das entrevistas, são inúmeras as motivações e 

gatilhos que, potencialmente, levariam os compradores ditos compulsivos a preferirem a 

propriedade ou a posse de objetos por meio de compra ou aluguel de produtos. Os trechos 

expostos demonstram que estímulos vivenciados em situações hipotéticas de compra poderiam 

também ser experimentados a partir de experiências em que o aluguel fossa a opção escolhida. 

Além disso, nota-se que eventual propensão à escolha da compra de produtos pode variar em 

virtude de diversos fatores, sejam estes declarados ou mesmo pouco elaborados de forma 

consciente.  

Portanto, caracterizam-se como importantes achados não somente os conteúdos 

oriundos das entrevistas em profundidade em que considerações sobre compras são discutidos, 

como também as análises estatísticas que comprovam o aumento da propensão ao aluguel a 

partir das manipulações propostas.  
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10 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Dentre algumas possíveis limitações, pode-se citar o escopo geográfico, pois a pesquisa 

levou em consideração respondentes residentes no Rio de Janeiro.  

Outra ressalva refere-se ao perfil dos respondentes, formado, prioritariamente, por 

estudantes de graduação, cujas características naturais decorrentes, como a renda disponível 

para gastos específicos e o acesso a cartões de créditos, ferramenta de pagamento mais utilizada 

pelos compradores compulsivos, podem ter influenciado alguns resultados.  

Em decorrência dos dois aspectos anteriores, a amostra também apresenta limitações 

para eventuais generalizações, não somente por conta de tal perfil, como também pelo critério 

de seleção dos respondentes, feita de forma não-probabilista, isto é, por conveniência. Ressalva 

importante deve ser feita quanto à seleção, pois, ainda que se tenha adotado tal critério não-

probabilístico, a dificuldade intrínseca relacionada ao objeto de estudo – prevalência na 

população – resultou na busca incessante por respondente a fim de que se atingisse não somente 

o número total estimado, do qual derivaria a amostra necessária, mas também o mínimo de 

respostas por condição, tal como planejamento do experimento. Dentro de tal desafio, cabe 

salientar que a premissa de distribuição dos questionários foi baseada em critérios aleatórios, 

adotados durante a aplicação física e, também programados na ferramenta virtual em que 

modelo e ordem das respostas foram randomizados.  
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11. SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 Propõe-se comparar os achados com amostras compostas de outros perfis, sejam estes 

baseados em contextos sociodemográficos ou geográficos distintos.  

 As categorias apresentadas na etapa qualitativa também se configuram como importante 

avenida de pesquisa para futuras investigações. Portanto, no futuro, caberia testar 

empiricamente a relação entre tais variáveis com outras características inerentes à patologia em 

referência, no que se refere ao processo de escolha.  

 Sobre o questionário, ainda que importantes ajustes tenham sido realizados no pré-teste, 

principalmente nos textos das situações hipotéticas, sugere-se a formulação de futuros 

experimentos que deixem mais ampla a escolha por produtos, sem, no entanto, violar as 

premissas empíricas previstas de tal metodologia. Isto é, considerando que vestidos e bolsas 

podem não ser os produtos preferidos por compradores compulsivos – mesmo que estes objetos 

estejam contidos no leque de opções relatado na literatura –, novas pesquisas poderiam propor 

situações em que respondentes optariam pela compra ou aluguel dos produtos com os quais 

mais o maior nível de envolvimento possível.  

Como sugestão adicional, sugere-se o estudo de compradores compulsivos em que a 

expressão de identidade seja a conhecida como transgênero. Dada a diferença estatística 

encontrada entre os gêneros para algumas situações avaliadas nesta tese, acredita-se que o 

mesmo poderia ocorrer junto aqueles que não se identificam com as noções ou classificações 

convencionais de mulher ou homem. Caberia, portanto, avaliar se tais diferenças seriam 

oriundas de tais expressões de identidade ou resultados de questões biológicas ainda 

inexploradas ou pouco estudadas. Sob perspectiva semelhante, mas de natureza distinta, 

resultados poderiam ser verificados, também, a partir da ótica dos que se declaram como 

homossexuais. 

Adicionalmente, entende-se como adequado ampliar a discussão sobre a propriedade de 

bens a partir de duas óticas: a) a propriedade, sem a posse imediata; e b) a propriedade de algo 

usado. Assim, a simulação de futuros experimentos que, respectivamente, considerem 

contextos de tomada de decisão frente à aquisição de consórcios de bens duráveis (veículos, 

móveis ou eletrodomésticos) e de compras em brechó poderiam verificar empiricamente 

aspectos como a importância do ter de forma emergencial e as especificidades que envolvam a 

relação dos compradores compulsivos mediante objetos já utilizados. 

Por fim, propõe-se estudar mais detalhadamente as relações de tais consumidores 

compulsivos frente a escolhas que envolvam apenas a compra para terceiros. 
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12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta tese se propôs a investigar as relações entre compradores compulsivos e seus objetos de 

consumo, notadamente no que se refere às preferências declaradas por tais indivíduos quanto à 

posse ou propriedade de produtos. Tal lacuna era até então inexplorada na literatura inerente à 

oniomania, sob o ponto de vista das áreas do Marketing e Comportamento do Consumidor, e, 

portanto, constituiu-se como uma oportunidade de contribuição teórica e prática para a ciência 

da Administração. Assim, dado que a literatura relacionada a tal patologia, notadamente os 

estudos conduzidos nas áreas de Marketing e Comportamento do Consumidor, não esclarecia 

de forma detalhada se a obtenção de produtos se torna relevante para compradores compulsivos 

em virtude de sua posse (e.g., aluguel) ou propriedade (e.g., compra), esta tese teve como 

principal questionamento: Como é a relação entre compradores compulsivos e seus objetos de 

consumo, notadamente no que se refere às preferências declaradas pela posse, de natureza 

temporária, ou propriedade definitiva de produtos? 

Considerando os estudos sobre a Oniomania, em que premissas teóricas foram 

pavimentadas a partir de narrativa baseada na aquisição de produtos (i.e. compra), a 

investigação proposta baseou-se na ideia de que indivíduos acometidos por tal patologia seriam 

menos propensos ao aluguel de produtos do que os ditos não compulsivos, cenário que 

constituiu a hipótese principal do estudo (H1). Sem considerar o efeito da manipulação, tal 

hipótese foi confirmada em todos os testes, indiciando que compradores compulsivos, em linha 

com as teorias anteriormente desenvolvidas, podem apresentar envolvimento distinto com seus 

produtos, fato que caracteriza a preferência pela propriedade de seus objetos de consumo. 

O estudo mostrou também que o efeito da manipulação saliente proposta, fundamentada 

na devolução de produtos (H2), em algumas situações, acabou por estimular compradores ditos 

compulsivos a alugarem produtos, diferente de expectativas iniciais, estas baseadas no 

pressuposto de que tais indivíduos sentiriam desconforto ao serem lembrados ou mesmo 

avisados de que teriam que abrir mão de seus objetos de compulsão. Assim, entende-se que o 

detalhamento das informações sobre o aluguel pode ter caracterizado tal alternativa como uma 

opção mais atraente do que jamais elaborada pelos que sofrem de tal patologia. Tais resultados 

foram tratados aqui como importantes e inéditos achados, pois, comumente, sobretudo na 

literatura, não são associadas ofertas de aluguel a compradores compulsivos.  

Por representarem importante avenida de pesquisa, tais achados também foram 

cuidadosamente avaliados a partir dos testes estatísticos conduzidos, bem como por meio das 
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entrevistas em profundidade e triangulação proposta, parte qualitativa, também integrante desta 

tese. 

Importante ressaltar que a análise da suposta atratividade pelo aluguel, dada a saliência 

da manipulação, foi relacionada a alguns aspectos, que não somente podem explicar a 

preferência crescente de tal opção como alternativa atraente para tais consumidores, como 

também podem ajudar a compreender a não escolha da compra como a suposta opção de valor 

agregado. Isto é, ao levar em consideração variáveis como a estrutura familiar; a identificação 

com objeto de consumo; o beneficiário do produto; aspectos inerentes ao processo decisório de 

compras; a elasticidade de preço para o aluguel; o humor; e outro apelos inerentes à oferta de 

aluguel, deve-se ressalvar que tais aspectos podem aumentar a predisposição dos compradores 

compulsivos a alugar produtos, em detrimento da compra, mas também representam potenciais 

especificidades a serem tratadas com critério neste estudo, sobretudo em contextos distintos.  

Como exemplo, pode-se mencionar a variável humor. De acordo com a literatura, 

momentos de estresse elevado podem induzir compradores compulsivos a se engajar mais 

rapidamente em atos de compra compulsiva, o que implicaria em tendências à opção de compra. 

Entretanto, quando associadas a ofertas de preços mais baixos de aluguel, como os propostos 

no experimento, o efeito de tal variável pode ser mitigado em virtude dos argumentos teóricos 

já apresentados na seção de análise dos resultados.  

Da mesma forma, com base nos depoimentos e literatura, associar situações em que o 

processo decisório de compra, sobretudo, as fases imediatamente anteriores ao dispêndio 

efetivo ou compra, seja construído com base em estímulos sensoriais e experiências agradáveis 

junto a vendedores pode representar imediata obtenção de satisfação e prazer, mesmo que o 

produto preferido – com o qual se tenha grande identificação – não seja efetivamente comprado. 

Isto é, não basta considerar o produto como o motivo único ou principal de determinado 

comportamento compulsivo de compras, mas também as demais variáveis que cercam este 

momento e o contexto em que se avalia tal situação. É necessário, portanto, compreender as 

sutilezas que compõem as situações analisadas, tal como exposto ao longo desta tese.  

Consideração adicional deve ser feita às variáveis que apresentaram efeito estatístico 

comprovados em alguns testes realizados para esta tese. Verificou-se que variáveis como 

gênero, estado civil, faixa etária e existência de filhos, de algum modo, modelam algumas 

situações de compra específicas, mesmo para compradores compulsivos. Portanto, dada a 

complexidade inerente à natureza humana, e não somente a relacionada a estes compradores 

compulsivos, é importante destacar que, mesmo patologias sabidamente severas e com 
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consequências indesejadas, como a oniomania, podem ter gatilhos ou efeitos atenuados a partir 

de alguns estímulos, antes não explorados. Portanto, entende-se que estudos futuros podem 

levar em consideração tais variáveis com o objetivo de desenvolver teorias que venham ao 

encontro das fragilidades de tais indivíduos.  

As reflexões propostas, de certa forma, vão ao encontro do que O'Guinn e Faber (1989) 

mencionam sobre o patologia em referência. Para os autores, a compra compulsiva seria parte 

de uma categoria mais ampla de comportamentos de consumo compulsivos, tais como a 

dependência de drogas, alcoolismo e comportamentos excessivos associados ao exercício 

físico, trabalho ou sexo. Portanto, é válido presumir que outros transtornos associados podem 

também exercer papel importante no comportamento dos indivíduos acometidos pela 

oniomania, tal como também demonstrado no espectro obsessivo-compulsivo, em que 

dificuldades de controle dos impulsos podem andar de mãos dadas com processos obsessivos 

mais intensos. Esta ponderação é relevante, pois associa parte dos comportamentos ditos 

compulsivos a condutas não necessariamente guiadas pelo processo obsessivo ou meramente 

levadas pela busca do alívio efêmero, tão decantado na literatura sobre o TCC, mas também 

como processo motivado pela impulsividade, também característica crucial da patologia em 

referência, e motivação aparente, declarada em alguns depoimentos sobre possíveis 

preferências à modalidade do aluguel. 

Para ao Poder Público, a investigação mais ampla de tal patologia pode ter caráter 

potencialmente prioritário. Nesse sentido, como anteriormente mencionado, a adoção de 

políticas públicas que estimulem as organizações a identificar compradores compulsivos diante 

dos demais grupos para que adaptem suas estratégias (e.g., esforços de comunicação, ações via 

Internet, e oferta e estabelecimento de limites para cartões de crédito) pode constituir ação 

relevante. Ainda sob tal perspectiva, a compreensão deste tema pode contribuir para o 

estabelecimento de práticas governamentais que prevejam não somente o dimensionamento 

correto de empréstimos e linhas de crédito, mas também ações de educação financeira nas 

escolas, tais como manejo do crédito, planejamento dos rendimentos e a compreensão de taxas 

de juros tidas como abusivas. Educadores também tendem a se beneficiar de tal investigação 

ao estimularem os estudantes a compreender o papel dos produtos em suas vidas, calibrando, 

portanto, possíveis vieses materialistas que possam resultar em futuras práticas compulsivas.  

Adicionalmente às contribuições descritas nas áreas de Comportamento do Consumidor, 

Medicina (notadamente Psiquiatria) e Psicologia, o estudo da patologia em referência apresenta 

caráter humanitário e social. Como discutido nesta tese, complicações relacionadas ao chamado 
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Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) são majoritariamente relacionadas ao tempo e 

energia consumidos por tais obsessões e/ou compulsões. Além disso, o comportamento 

compulsivo de compras tem reflexos claros no bem-estar do consumidor por conta de aspectos 

como a frequência com que ocorre; o valor total despendido em suas compras; e as 

consequências disfuncionais que resultam de tais comportamentos (d'Astous, 1990; Ridgway 

et al., 2008). Em casos graves, seriam comuns os danos ao trabalho, finanças pessoais e ao 

casamento e, em última instância, tais transtornos poderiam resultar em suicídios (Hirschman, 

1992). Assim, ampliar a discussão sobre o TCC, sobretudo em caráter transdisciplinar, permite 

que novas pesquisas e tratamentos sejam desenvolvidos no sentido de prevenir ou mesmo 

mitigar o sofrimento dos indivíduos que possuem tal comportamento − com tendência 

epidemiológica crescente − e de suas respectivas famílias. 

Por último, mas não menos importante, é válido destacar que, em um cenário de 

racionalização de recursos naturais, compreender de que maneira o consumo considerado 

exacerbado de produtos e serviços que, em última instância, sequer serão utilizados pode 

representar um passo importante para o desafio crescente de aparente escassez a ser enfrentado 

pela sociedade nas próximas décadas. 
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14. APÊNDICES 

14.1 Apêndice A - Escala Richmond para Compras Compulsivas (Richmond Compulsive 

Buying Scale) 

 

 

Este instrumento de medida foi publicado em Ridgway, N. Kukar-Kinney, M. and Monroe, K. An 

expanded conceptualization and a new measure of compulsive buying. Journal of Consumer Research, 

Volume 35, #4, 350-406 Dec. 2008. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Há sacolas de compras fechadas em meu armário. 1 2 3 4 5 6 7

2.Os outros consideram que compro em excesso. 1 2 3 4 5 6 7

3.Boa parte da minha vida se baseia em comprar. 1 2 3 4 5 6 7

4.Considero-me um comprador impulsivo

(não penso nas conseqüências).
1 2 3 4 5 6 7

5.Compro coisas que não preciso. 1 2 3 4 5 6 7

6.Compro coisas que não planejei comprar. 1 2 3 4 5 6 7

Discordo Plenamente Concordo Plenamente

Nunca Com muita frequência
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14.2 Apêndice B - Aprovações Plataforma Brasil 
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14.3 Apêndice C – Fan Page Compradores Compulsivos 
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14.4 Apêndice D – Fan Page Pesquisas Acadêmicas 
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14.5 Apêndice E – Questionários 

Questionários – Modelo 1 – Gênero Feminino sem informação sobre devolução 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Este é um estudo sobre as relações entre distintos grupos de consumidores e seus objetos de 

consumo. Sua participação nesta pesquisa consiste em responder um conjunto de perguntas simples. 

O preenchimento tem duração aproximada de 5 minutos. Suas respostas serão tratadas anonimamente e 

mantidas sob confidencialidade. Os dados coletados serão usados exclusivamente para fins acadêmicos. 

Os resultados do estudo podem ser presentados em eventos acadêmicos e publicados em revistas 

científicas.  

Você também pode ter acesso aos resultados parciais ou finais que façam parte do âmbito da pesquisa e 

que sejam de conhecimento do pesquisador, desde que resguardados o sigilo e o anonimato, isto é, sem 

que sejam reveladas as identidades dos participantes. 

Sua participação é voluntária. Você pode se recusar a responder qualquer questão e desistir ou retirar o 

seu consentimento em participar em qualquer momento. Não há riscos significativos de qualquer 

natureza relacionados à sua participação neste estudo. Você deve ter pelo menos 18 anos para participar 

deste estudo. 

Não haverá, sob nenhum pretexto, despesas por parte de V.Sas. quanto à sua participação nesta pesquisa. 

Como benefícios, a referida pesquisa poderá contribuir para a elaboração de estratégias que tenham 

como objetivo a melhor compreensão de distintos grupos de consumidores, no que diz respeito aos 

estímulos utilizados por organizações nos processos de elaboração, lançamento e comunicação de 

ofertas. A Administração Pública também poderá atuar em políticas públicas mais consistentes e 

direcionadas, na medida em que conhecerá, de forma mais abrangente, diversos grupos de 

consumidores. Por fim, benefícios adicionais também relacionam-se ao aspecto sustentável, dado que, 

em um cenário de racionalização de recursos naturais, compreender de maneira ainda mais ampla 

diversos tipos de consumo pode representar um passo importante para o desafio crescente de aparente 

escassez a ser enfrentado pela sociedade 

Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética de Pesquisa com Seres Humanos – CEP do UGB - 

CENTRO UNIVERSITÁRIO GERALDO DI BIASE -, protocolado sob nº 033396 / 2016, que analisou 

os possíveis riscos e implicações legais. 

Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo a qualquer momento, se necessário. 

Rafael Moreira Guimarães 

Email: rafaelmoreiraguimaraes@gmail.com 

 

Ao iniciar esta pesquisa, você declara estar ciente do conteúdo desta DECLARAÇÃO DE 

CONSENTIMENTO e concorda em participar deste estudo, sabendo que você poderá desistir de 

participar a qualquer momento. 

Assinatura do Participante 

---------------------------------------------------------- 

mailto:rafaelmoreiraguimaraes@gmail.com
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Imagine a seguinte situação hipotética:  

 

Você foi convidada para a festa de aniversário de uma grande amiga. Para prestigiá-la, você 

tem à disposição duas opções para escolher seu vestido, conforme destacado abaixo: 

A. Compra de um vestido novo. 

B. Aluguel de um vestido novo (ainda não usado por nenhum cliente) e idêntico ao que 

compraria na opção A.  

Caso optasse pelo aluguel, você pagaria um valor 5 vezes menor que o previsto para a compra 

do mesmo vestido. As formas de pagamento seriam idênticas às previstas na opção de compra. 

Avaliando-se as duas opções acima em conjunto, por favor, indique sua preferência quanto à 

decisão sobre o vestido em questão: 

1. Prefiro comprar o vestido (  ) 

2. Prefiro alugar o vestido (  ) 
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Imagine a seguinte situação hipotética:  

 

Você fará uma viagem de uma semana, mas não tem uma mala para levar os objetos de que 

precisará. Além disso, não é possível pedir tal mala emprestada a parentes ou amigos. Assim, 

para que consiga viajar tranquliamente, você tem à disposição duas opções de escolha, 

conforme destacado abaixo: 

A. Compra de uma mala nova. 

B. Aluguel de uma mala de qualidade e idêntica à que compraria na opção A.  

Caso optasse pelo aluguel, você pagaria um valor 6 vezes menor que o previsto para a compra 

da mesma mala. As formas de pagamento seriam idênticas às previstas na opção de compra. 

Avaliando-se as duas opções acima em conjunto, por favor, indique sua preferência quanto à 

decisão sobre ao mala em questão: 

1. Prefiro comprar a mala (  ) 

2. Prefiro alugar a mala (  ) 
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Questionário Sociodemográfico 

GÊNERO: (  ) Feminino (  ) Masculino 

 

IDADE:  

(  ) 18 a 25 anos  

(  ) 26 a 35 anos  

(  ) 36 a 40 anos  

(  ) 41 a 45 anos  

(  ) 46 a 50 anos  

(  ) Mais de 50 anos  

 

ESTADO CIVIL:  

(  ) SOLTEIRO(A)  

(  ) CASADO(A)  

(  ) SEPARADO(A)  

(  ) DIVORCIADO(A)  

(  ) VIÚVO(A)  

(  ) OUTROS: 

_________________________________________________________________  

 

FILHOS:  

(  ) Nenhum 

(  ) 1  

(  ) 2  

(  ) 3  

(  ) 4  

(  ) 5 OU MAIS  

 

RENDIMENTO BRUTO MENSAL (EM R$):  

(  ) Até 1 salário mínimo (R$880,00)  

(  ) De 1 salário mínimo até 2 salários mínimos (Entre R$880,00 e R$1.760,00)  

(  ) De 2 salários mínimos até 3 salários mínimos (Entre R$1.760,00 e R$2.640,00)  

(  ) De 3 salários mínimos até 5 salários mínimos (Entre R$ R$2.640,00 e R$4.400,00)  

(  ) De 5 salários mínimos até 10 salários mínimos (Entre R$4.400,00 e R$8.800,00)  

(  ) De 10 salários mínimos até 15 salários mínimos (Entre R$8.800,00 e R$13.200,00)  

(  ) De 15 salários mínimos até 20 salários mínimos (Entre R$13.200,00 e R$17.600,00)  

(  ) De 20 salários mínimos até 30 salários mínimos (Entre R$17.600,00 e R$26.400,00)  

 

PERCENTUAL DE SUA RENDA MENSAL NORMALMENTE DESTINADA À 

COMPRA DE ITENS RELACIONADOS A VESTUÁRIO (ROUPAS, BOLSAS E 

SAPATOS); E/OU PRODUTOS DE BELEZA (MAQUIAGENS E SIMILARES):  

(  ) Menos de 10%  

(  ) Entre 10% e 20%  

(  ) Entre 21% e 30%  

(  ) Entre 31% e 40%  

(  ) Entre 41% e 50%  

(  ) Mais de 50%  
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POSSUI CARTÕES DE CRÉDITO ATIVOS?  

(  ) Sim  

(  ) Não  

 

COM BASE NA QUESTÃO ANTERIOR, INDIQUE QUANTOS CARTÕES DE 

CRÉDITO ATIVOS POSSUI: 

(  ) Apenas 1  

(  ) 2  

(  ) 3  

(  ) 4  

(  ) 5  

(  ) Mais de 5  

 

COSTUMA REALIZAR COMPRAS PELA INTERNET? 

(  ) Sim  

(  ) Não  

 

COM BASE NA QUESTÃO ANTERIOR SOBRE COMPRAS PELA INTERNET, 

INDIQUE SUA PREFERÊNCIA PELA MODALIDADE DE COMPRAS PARA SEUS 

PRODUTOS PREFERIDOS: 

(  ) De forma geral, prefiro comprar meus produtos preferidos pela Internet. 

(  ) De forma geral, prefiro comprar meus produtos preferidos pessoalmente, nas lojas. 

 

INDIQUE O MEIO DE PAGAMENTO QUE VOCÊ MAIS UTILIZA PARA PAGAR 

PELAS SUAS COMPRAS: 

(  ) DINHEIRO 

(  ) CARTÃO DE DÉBITO 

(  ) CARTÃO DE CRÉDITO 

(  ) CHEQUE 

(  ) OUTROS: 

_________________________________________________________________  

 

 

PROFISSÃO:  

 

_________________________________________________________________ 

 

 

ESCOLARIDADE – Maior grau obtido até o momento:  

(  ) Ensino Fundamental  

(  ) Ensino Médio  

(  ) Ensino Superior  

(  ) Técnico  

(  ) Pós-graduação  

(  ) Outros: 

_________________________________________________________________ 

 

NOME (OPCIONAL):  

 

* Pesquisa segue na página seguinte (atrás) 
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Escala Richmond 

Por favor, para cada afirmativa abaixo, assinale a opção que melhor descreve seus hábitos de 

compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. Há sacolas de compras fechadas em meu armário. 1 2 3 4 5 6 7

2. Os outros consideram que compro em excesso. 1 2 3 4 5 6 7

3. Boa parte da minha vida se baseia em comprar. 1 2 3 4 5 6 7

4. Considero-me um(a) comprador(a) impulsivo(a) (não 

penso nas conseqüências).
1 2 3 4 5 6 7

5. Compro coisas que não preciso. 1 2 3 4 5 6 7

6. Compro coisas que não planejei comprar. 1 2 3 4 5 6 7

Concordo Plenamente

Com muita frequência

Discordo Plenamente

Nunca
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Questionários – Modelo 2 – Gênero Feminino com informação sobre devolução 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Este é um estudo sobre as relações entre distintos grupos de consumidores e seus objetos de 

consumo. Sua participação nesta pesquisa consiste em responder um conjunto de perguntas simples. 

O preenchimento tem duração aproximada de 5 minutos. Suas respostas serão tratadas anonimamente e 

mantidas sob confidencialidade. Os dados coletados serão usados exclusivamente para fins acadêmicos. 

Os resultados do estudo podem ser presentados em eventos acadêmicos e publicados em revistas 

científicas.  

Você também pode ter acesso aos resultados parciais ou finais que façam parte do âmbito da pesquisa e 

que sejam de conhecimento do pesquisador, desde que resguardados o sigilo e o anonimato, isto é, sem 

que sejam reveladas as identidades dos participantes. 

Sua participação é voluntária. Você pode se recusar a responder qualquer questão e desistir ou retirar o 

seu consentimento em participar em qualquer momento. Não há riscos significativos de qualquer 

natureza relacionados à sua participação neste estudo. Você deve ter pelo menos 18 anos para participar 

deste estudo. 

Não haverá, sob nenhum pretexto, despesas por parte de V.Sas. quanto à sua participação nesta pesquisa. 

Como benefícios, a referida pesquisa poderá contribuir para a elaboração de estratégias que tenham 

como objetivo a melhor compreensão de distintos grupos de consumidores, no que diz respeito aos 

estímulos utilizados por organizações nos processos de elaboração, lançamento e comunicação de 

ofertas. A Administração Pública também poderá atuar em políticas públicas mais consistentes e 

direcionadas, na medida em que conhecerá, de forma mais abrangente, diversos grupos de 

consumidores. Por fim, benefícios adicionais também relacionam-se ao aspecto sustentável, dado que, 

em um cenário de racionalização de recursos naturais, compreender de maneira ainda mais ampla 

diversos tipos de consumo pode representar um passo importante para o desafio crescente de aparente 

escassez a ser enfrentado pela sociedade 

Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética de Pesquisa com Seres Humanos – CEP do UGB - 

CENTRO UNIVERSITÁRIO GERALDO DI BIASE -, protocolado sob nº 033396 / 2016, que analisou 

os possíveis riscos e implicações legais. 

Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo a qualquer momento, se necessário. 

Rafael Moreira Guimarães 

Email: rafaelmoreiraguimaraes@gmail.com 

 

Ao iniciar esta pesquisa, você declara estar ciente do conteúdo desta DECLARAÇÃO DE 

CONSENTIMENTO e concorda em participar deste estudo, sabendo que você poderá desistir de 

participar a qualquer momento. 

Assinatura do Participante 

---------------------------------------------------------- 

 

 

mailto:rafaelmoreiraguimaraes@gmail.com
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Imagine a seguinte situação hipotética:  

 

Você foi convidada para a festa de aniversário de uma grande amiga. Para prestigiá-la, você 

tem à disposição duas opções para escolher seu vestido, conforme destacado abaixo: 

A. Compra de um vestido novo. 

B. Aluguel de um vestido novo (ainda não usado por nenhum cliente) e idêntico ao que 

compraria na opção A.  

Caso optasse pelo aluguel, você pagaria um valor 5 vezes menor que o previsto para a compra 

do mesmo vestido. As formas de pagamento seriam idênticas às previstas na opção de compra. 

Importante: No caso do aluguel, a devolução do vestido pode ser feita por correio ou 

pessoalmente, dias após o evento. 

Avaliando-se as duas opções acima em conjunto, por favor, indique sua preferência quanto à 

decisão sobre o vestido em questão: 

1. Prefiro comprar o vestido (  ) 

2. Prefiro alugar o vestido (  ) 
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Imagine a seguinte situação hipotética:  

 

Você fará uma viagem de uma semana, mas não tem uma mala para levar os objetos de que 

precisará. Além disso, não é possível pedir tal mala emprestada a parentes ou amigos. Assim, 

para que consiga viajar tranquliamente, você tem à disposição duas opções de escolha, 

conforme destacado abaixo: 

A. Compra de uma mala nova. 

B. Aluguel de uma mala de qualidade e idêntica à que compraria na opção A.  

Caso optasse pelo aluguel, você pagaria um valor 6 vezes menor que o previsto para a compra 

da mesma mala. As formas de pagamento seriam idênticas às previstas na opção de compra. 

Importante: No caso do aluguel, a devolução da mala pode ser feita pessoalmente pelo próprio 

cliente ou pelo sistema de coleta da empresa. 

Avaliando-se as duas opções acima em conjunto, por favor, indique sua preferência quanto à 

decisão sobre ao mala em questão: 

1. Prefiro comprar a mala (  ) 

2. Prefiro alugar a mala (  ) 
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Questionário Sociodemográfico 

GÊNERO: (  ) Feminino (  ) Masculino 

 

IDADE:  

(  ) 18 a 25 anos  

(  ) 26 a 35 anos  

(  ) 36 a 40 anos  

(  ) 41 a 45 anos  

(  ) 46 a 50 anos  

(  ) Mais de 50 anos  

 

ESTADO CIVIL:  

(  ) SOLTEIRO(A)  

(  ) CASADO(A)  

(  ) SEPARADO(A)  

(  ) DIVORCIADO(A)  

(  ) VIÚVO(A)  

(  ) OUTROS: 

_________________________________________________________________  

 

FILHOS:  

(  ) Nenhum 

(  ) 1  

(  ) 2  

(  ) 3  

(  ) 4  

(  ) 5 OU MAIS  

 

RENDIMENTO BRUTO MENSAL (EM R$):  

(  ) Até 1 salário mínimo (R$880,00)  

(  ) De 1 salário mínimo até 2 salários mínimos (Entre R$880,00 e R$1.760,00)  

(  ) De 2 salários mínimos até 3 salários mínimos (Entre R$1.760,00 e R$2.640,00)  

(  ) De 3 salários mínimos até 5 salários mínimos (Entre R$ R$2.640,00 e R$4.400,00)  

(  ) De 5 salários mínimos até 10 salários mínimos (Entre R$4.400,00 e R$8.800,00)  

(  ) De 10 salários mínimos até 15 salários mínimos (Entre R$8.800,00 e R$13.200,00)  

(  ) De 15 salários mínimos até 20 salários mínimos (Entre R$13.200,00 e R$17.600,00)  

(  ) De 20 salários mínimos até 30 salários mínimos (Entre R$17.600,00 e R$26.400,00)  

 

PERCENTUAL DE SUA RENDA MENSAL NORMALMENTE DESTINADA À 

COMPRA DE ITENS RELACIONADOS A VESTUÁRIO (ROUPAS, BOLSAS E 

SAPATOS); E/OU PRODUTOS DE BELEZA (MAQUIAGENS E SIMILARES):  

(  ) Menos de 10%  

(  ) Entre 10% e 20%  

(  ) Entre 21% e 30%  

(  ) Entre 31% e 40%  

(  ) Entre 41% e 50%  

(  ) Mais de 50%  
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POSSUI CARTÕES DE CRÉDITO ATIVOS?  

(  ) Sim  

(  ) Não  

 

COM BASE NA QUESTÃO ANTERIOR, INDIQUE QUANTOS CARTÕES DE 

CRÉDITO ATIVOS POSSUI: 

(  ) Apenas 1  

(  ) 2  

(  ) 3  

(  ) 4  

(  ) 5  

(  ) Mais de 5  

 

COSTUMA REALIZAR COMPRAS PELA INTERNET? 

(  ) Sim  

(  ) Não  

 

COM BASE NA QUESTÃO ANTERIOR SOBRE COMPRAS PELA INTERNET, 

INDIQUE SUA PREFERÊNCIA PELA MODALIDADE DE COMPRAS PARA SEUS 

PRODUTOS PREFERIDOS: 

(  ) De forma geral, prefiro comprar meus produtos preferidos pela Internet. 

(  ) De forma geral, prefiro comprar meus produtos preferidos pessoalmente, nas lojas. 

 

INDIQUE O MEIO DE PAGAMENTO QUE VOCÊ MAIS UTILIZA PARA PAGAR 

PELAS SUAS COMPRAS: 

(  ) DINHEIRO 

(  ) CARTÃO DE DÉBITO 

(  ) CARTÃO DE CRÉDITO 

(  ) CHEQUE 

(  ) OUTROS: 

_________________________________________________________________  

 

 

PROFISSÃO:  

 

_________________________________________________________________ 

 

 

ESCOLARIDADE – Maior grau obtido até o momento:  

(  ) Ensino Fundamental  

(  ) Ensino Médio  

(  ) Ensino Superior  

(  ) Técnico  

(  ) Pós-graduação  

(  ) Outros: 

_________________________________________________________________ 

 

NOME (OPCIONAL):  

 

* Pesquisa segue na página seguinte (atrás) 
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Escala Richmond 

Por favor, para cada afirmativa abaixo, assinale a opção que melhor descreve seus hábitos de 

compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Há sacolas de compras fechadas em meu armário. 1 2 3 4 5 6 7

2. Os outros consideram que compro em excesso. 1 2 3 4 5 6 7

3. Boa parte da minha vida se baseia em comprar. 1 2 3 4 5 6 7

4. Considero-me um(a) comprador(a) impulsivo(a) (não 

penso nas conseqüências).
1 2 3 4 5 6 7

5. Compro coisas que não preciso. 1 2 3 4 5 6 7

6. Compro coisas que não planejei comprar. 1 2 3 4 5 6 7

Concordo Plenamente

Com muita frequência

Discordo Plenamente

Nunca
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Questionários – Modelo 3 – Gênero Masculino sem informação sobre devolução 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Este é um estudo sobre as relações entre distintos grupos de consumidores e seus objetos de 

consumo. Sua participação nesta pesquisa consiste em responder um conjunto de perguntas simples. 

O preenchimento tem duração aproximada de 5 minutos. Suas respostas serão tratadas anonimamente e 

mantidas sob confidencialidade. Os dados coletados serão usados exclusivamente para fins acadêmicos. 

Os resultados do estudo podem ser presentados em eventos acadêmicos e publicados em revistas 

científicas.  

Você também pode ter acesso aos resultados parciais ou finais que façam parte do âmbito da pesquisa e 

que sejam de conhecimento do pesquisador, desde que resguardados o sigilo e o anonimato, isto é, sem 

que sejam reveladas as identidades dos participantes. 

Sua participação é voluntária. Você pode se recusar a responder qualquer questão e desistir ou retirar o 

seu consentimento em participar em qualquer momento. Não há riscos significativos de qualquer 

natureza relacionados à sua participação neste estudo. Você deve ter pelo menos 18 anos para participar 

deste estudo. 

Não haverá, sob nenhum pretexto, despesas por parte de V.Sas. quanto à sua participação nesta pesquisa. 

Como benefícios, a referida pesquisa poderá contribuir para a elaboração de estratégias que tenham 

como objetivo a melhor compreensão de distintos grupos de consumidores, no que diz respeito aos 

estímulos utilizados por organizações nos processos de elaboração, lançamento e comunicação de 

ofertas. A Administração Pública também poderá atuar em políticas públicas mais consistentes e 

direcionadas, na medida em que conhecerá, de forma mais abrangente, diversos grupos de 

consumidores. Por fim, benefícios adicionais também relacionam-se ao aspecto sustentável, dado que, 

em um cenário de racionalização de recursos naturais, compreender de maneira ainda mais ampla 

diversos tipos de consumo pode representar um passo importante para o desafio crescente de aparente 

escassez a ser enfrentado pela sociedade 

Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética de Pesquisa com Seres Humanos – CEP do UGB - 

CENTRO UNIVERSITÁRIO GERALDO DI BIASE -, protocolado sob nº 033396 / 2016, que analisou 

os possíveis riscos e implicações legais. 

Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo a qualquer momento, se necessário. 

Rafael Moreira Guimarães 

Email: rafaelmoreiraguimaraes@gmail.com 

 

Ao iniciar esta pesquisa, você declara estar ciente do conteúdo desta DECLARAÇÃO DE 

CONSENTIMENTO e concorda em participar deste estudo, sabendo que você poderá desistir de 

participar a qualquer momento. 

Assinatura do Participante 

---------------------------------------------------------- 

 

 

mailto:rafaelmoreiraguimaraes@gmail.com
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Imagine a seguinte situação hipotética:  

 

Você foi aprovado para um novo desafio profissional. Em situações como essa, relógios podem 

representar um importante aliado de sua imagem. Para tal, você tem à disposição duas opções 

de escolha, conforme destacado abaixo: 

A. Compra de um relógio novo. 

B. Aluguel de um relógio idêntico ao que compraria na opção A.  

Caso optasse pelo aluguel, você pagaria um valor 9 vezes menor que o previsto para a compra 

do mesmo relógio. As formas de pagamento seriam idênticas às previstas na opção de compra. 

Avaliando-se as duas opções acima em conjunto, por favor, indique sua preferência quanto à 

decisão sobre o relógio em questão: 

1. Prefiro comprar o relógio (  ) 

2. Prefiro alugar o relógio (  ) 
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Imagine a seguinte situação hipotética:  

 

Você fará uma viagem de uma semana, mas não tem uma mala para levar os objetos de que 

precisará. Além disso, não é possível pedir tal mala emprestada a parentes ou amigos. Assim, 

para que consiga viajar tranquliamente, você tem à disposição duas opções de escolha, 

conforme destacado abaixo: 

A. Compra de uma mala nova. 

B. Aluguel de uma mala de qualidade e idêntica à que compraria na opção A.  

Caso optasse pelo aluguel, você pagaria um valor 6 vezes menor que o previsto para a compra 

da mesma mala. As formas de pagamento seriam idênticas às previstas na opção de compra. 

Avaliando-se as duas opções acima em conjunto, por favor, indique sua preferência quanto à 

decisão sobre ao mala em questão: 

1. Prefiro comprar a mala (  ) 

2. Prefiro alugar a mala (  ) 
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Questionário Sociodemográfico 

GÊNERO: (  ) Feminino (  ) Masculino 

 

IDADE:  

(  ) 18 a 25 anos  

(  ) 26 a 35 anos  

(  ) 36 a 40 anos  

(  ) 41 a 45 anos  

(  ) 46 a 50 anos  

(  ) Mais de 50 anos  

 

ESTADO CIVIL:  

(  ) SOLTEIRO(A)  

(  ) CASADO(A)  

(  ) SEPARADO(A)  

(  ) DIVORCIADO(A)  

(  ) VIÚVO(A)  

(  ) OUTROS: 

_________________________________________________________________  

 

FILHOS:  

(  ) Nenhum 

(  ) 1  

(  ) 2  

(  ) 3  

(  ) 4  

(  ) 5 OU MAIS  

 

RENDIMENTO BRUTO MENSAL (EM R$):  

(  ) Até 1 salário mínimo (R$880,00)  

(  ) De 1 salário mínimo até 2 salários mínimos (Entre R$880,00 e R$1.760,00)  

(  ) De 2 salários mínimos até 3 salários mínimos (Entre R$1.760,00 e R$2.640,00)  

(  ) De 3 salários mínimos até 5 salários mínimos (Entre R$ R$2.640,00 e R$4.400,00)  

(  ) De 5 salários mínimos até 10 salários mínimos (Entre R$4.400,00 e R$8.800,00)  

(  ) De 10 salários mínimos até 15 salários mínimos (Entre R$8.800,00 e R$13.200,00)  

(  ) De 15 salários mínimos até 20 salários mínimos (Entre R$13.200,00 e R$17.600,00)  

(  ) De 20 salários mínimos até 30 salários mínimos (Entre R$17.600,00 e R$26.400,00)  

 

PERCENTUAL DE SUA RENDA MENSAL NORMALMENTE DESTINADA À 

COMPRA DE ITENS RELACIONADOS A VESTUÁRIO (ROUPAS, BOLSAS E 

SAPATOS); E/OU PRODUTOS DE BELEZA (MAQUIAGENS E SIMILARES):  

(  ) Menos de 10%  

(  ) Entre 10% e 20%  

(  ) Entre 21% e 30%  

(  ) Entre 31% e 40%  

(  ) Entre 41% e 50%  

(  ) Mais de 50%  
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POSSUI CARTÕES DE CRÉDITO ATIVOS?  

(  ) Sim  

(  ) Não  

 

COM BASE NA QUESTÃO ANTERIOR, INDIQUE QUANTOS CARTÕES DE 

CRÉDITO ATIVOS POSSUI: 

(  ) Apenas 1  

(  ) 2  

(  ) 3  

(  ) 4  

(  ) 5  

(  ) Mais de 5  

 

COSTUMA REALIZAR COMPRAS PELA INTERNET? 

(  ) Sim  

(  ) Não  

 

COM BASE NA QUESTÃO ANTERIOR SOBRE COMPRAS PELA INTERNET, 

INDIQUE SUA PREFERÊNCIA PELA MODALIDADE DE COMPRAS PARA SEUS 

PRODUTOS PREFERIDOS: 

(  ) De forma geral, prefiro comprar meus produtos preferidos pela Internet. 

(  ) De forma geral, prefiro comprar meus produtos preferidos pessoalmente, nas lojas. 

 

INDIQUE O MEIO DE PAGAMENTO QUE VOCÊ MAIS UTILIZA PARA PAGAR 

PELAS SUAS COMPRAS: 

(  ) DINHEIRO 

(  ) CARTÃO DE DÉBITO 

(  ) CARTÃO DE CRÉDITO 

(  ) CHEQUE 

(  ) OUTROS: 

_________________________________________________________________  

 

 

PROFISSÃO:  

 

_________________________________________________________________ 

 

 

ESCOLARIDADE – Maior grau obtido até o momento:  

(  ) Ensino Fundamental  

(  ) Ensino Médio  

(  ) Ensino Superior  

(  ) Técnico  

(  ) Pós-graduação  

(  ) Outros: 

_________________________________________________________________ 

 

NOME (OPCIONAL):  

 

* Pesquisa segue na página seguinte (atrás) 
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Escala Richmond 

Por favor, para cada afirmativa abaixo, assinale a opção que melhor descreve seus hábitos de 

compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Há sacolas de compras fechadas em meu armário. 1 2 3 4 5 6 7

2. Os outros consideram que compro em excesso. 1 2 3 4 5 6 7

3. Boa parte da minha vida se baseia em comprar. 1 2 3 4 5 6 7

4. Considero-me um(a) comprador(a) impulsivo(a) (não 

penso nas conseqüências).
1 2 3 4 5 6 7

5. Compro coisas que não preciso. 1 2 3 4 5 6 7

6. Compro coisas que não planejei comprar. 1 2 3 4 5 6 7

Concordo Plenamente

Com muita frequência

Discordo Plenamente

Nunca
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Questionários – Modelo 4 – Gênero Masculino com informação sobre devolução 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Este é um estudo sobre as relações entre distintos grupos de consumidores e seus objetos de 

consumo. Sua participação nesta pesquisa consiste em responder um conjunto de perguntas simples. 

O preenchimento tem duração aproximada de 5 minutos. Suas respostas serão tratadas anonimamente e 

mantidas sob confidencialidade. Os dados coletados serão usados exclusivamente para fins acadêmicos. 

Os resultados do estudo podem ser presentados em eventos acadêmicos e publicados em revistas 

científicas.  

Você também pode ter acesso aos resultados parciais ou finais que façam parte do âmbito da pesquisa e 

que sejam de conhecimento do pesquisador, desde que resguardados o sigilo e o anonimato, isto é, sem 

que sejam reveladas as identidades dos participantes. 

Sua participação é voluntária. Você pode se recusar a responder qualquer questão e desistir ou retirar o 

seu consentimento em participar em qualquer momento. Não há riscos significativos de qualquer 

natureza relacionados à sua participação neste estudo. Você deve ter pelo menos 18 anos para participar 

deste estudo. 

Não haverá, sob nenhum pretexto, despesas por parte de V.Sas. quanto à sua participação nesta pesquisa. 

Como benefícios, a referida pesquisa poderá contribuir para a elaboração de estratégias que tenham 

como objetivo a melhor compreensão de distintos grupos de consumidores, no que diz respeito aos 

estímulos utilizados por organizações nos processos de elaboração, lançamento e comunicação de 

ofertas. A Administração Pública também poderá atuar em políticas públicas mais consistentes e 

direcionadas, na medida em que conhecerá, de forma mais abrangente, diversos grupos de 

consumidores. Por fim, benefícios adicionais também relacionam-se ao aspecto sustentável, dado que, 

em um cenário de racionalização de recursos naturais, compreender de maneira ainda mais ampla 

diversos tipos de consumo pode representar um passo importante para o desafio crescente de aparente 

escassez a ser enfrentado pela sociedade 

Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética de Pesquisa com Seres Humanos – CEP do UGB - 

CENTRO UNIVERSITÁRIO GERALDO DI BIASE -, protocolado sob nº 033396 / 2016, que analisou 

os possíveis riscos e implicações legais. 

Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo a qualquer momento, se necessário. 

Rafael Moreira Guimarães 

Email: rafaelmoreiraguimaraes@gmail.com 

 

Ao iniciar esta pesquisa, você declara estar ciente do conteúdo desta DECLARAÇÃO DE 

CONSENTIMENTO e concorda em participar deste estudo, sabendo que você poderá desistir de 

participar a qualquer momento. 

Assinatura do Participante 

---------------------------------------------------------- 

 

 

mailto:rafaelmoreiraguimaraes@gmail.com
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Imagine a seguinte situação hipotética:  

 

Você foi aprovado para um novo desafio profissional. Em situações como essa, relógios podem 

representar um importante aliado de sua imagem. Para tal, você tem à disposição duas opções 

de escolha, conforme destacado abaixo: 

A. Compra de um relógio novo. 

B. Aluguel de um relógio idêntico ao que compraria na opção A.  

Caso optasse pelo aluguel, você pagaria um valor 9 vezes menor que o previsto para a compra 

do mesmo relógio. As formas de pagamento seriam idênticas às previstas na opção de compra. 

Importante: No caso do aluguel, a devolução do relógio pode ser feita por correio ou 

pessoalmente junto ao forncedor em até dois meses após o recebimento deste produto. 

Avaliando-se as duas opções acima em conjunto, por favor, indique sua preferência quanto à 

decisão sobre o relógio em questão: 

1. Prefiro comprar o relógio (  ) 

2. Prefiro alugar o relógio (  ) 
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Imagine a seguinte situação hipotética:  

 

Você fará uma viagem de uma semana, mas não tem uma mala para levar os objetos de que 

precisará. Além disso, não é possível pedir tal mala emprestada a parentes ou amigos. Assim, 

para que consiga viajar tranquliamente, você tem à disposição duas opções de escolha, 

conforme destacado abaixo: 

A. Compra de uma mala nova. 

B. Aluguel de uma mala de qualidade e idêntica à que compraria na opção A.  

Caso optasse pelo aluguel, você pagaria um valor 6 vezes menor que o previsto para a compra 

da mesma mala. As formas de pagamento seriam idênticas às previstas na opção de compra. 

Importante: No caso do aluguel, a devolução da mala pode ser feita pessoalmente pelo próprio 

cliente ou pelo sistema de coleta da empresa. 

Avaliando-se as duas opções acima em conjunto, por favor, indique sua preferência quanto à 

decisão sobre ao mala em questão: 

1. Prefiro comprar a mala (  ) 

2. Prefiro alugar a mala (  ) 
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Questionário Sociodemográfico 

GÊNERO: (  ) Feminino (  ) Masculino 

 

IDADE:  

(  ) 18 a 25 anos  

(  ) 26 a 35 anos  

(  ) 36 a 40 anos  

(  ) 41 a 45 anos  

(  ) 46 a 50 anos  

(  ) Mais de 50 anos  

 

ESTADO CIVIL:  

(  ) SOLTEIRO(A)  

(  ) CASADO(A)  

(  ) SEPARADO(A)  

(  ) DIVORCIADO(A)  

(  ) VIÚVO(A)  

(  ) OUTROS: 

_________________________________________________________________  

 

FILHOS:  

(  ) Nenhum 

(  ) 1  

(  ) 2  

(  ) 3  

(  ) 4  

(  ) 5 OU MAIS  

 

RENDIMENTO BRUTO MENSAL (EM R$):  

(  ) Até 1 salário mínimo (R$880,00)  

(  ) De 1 salário mínimo até 2 salários mínimos (Entre R$880,00 e R$1.760,00)  

(  ) De 2 salários mínimos até 3 salários mínimos (Entre R$1.760,00 e R$2.640,00)  

(  ) De 3 salários mínimos até 5 salários mínimos (Entre R$ R$2.640,00 e R$4.400,00)  

(  ) De 5 salários mínimos até 10 salários mínimos (Entre R$4.400,00 e R$8.800,00)  

(  ) De 10 salários mínimos até 15 salários mínimos (Entre R$8.800,00 e R$13.200,00)  

(  ) De 15 salários mínimos até 20 salários mínimos (Entre R$13.200,00 e R$17.600,00)  

(  ) De 20 salários mínimos até 30 salários mínimos (Entre R$17.600,00 e R$26.400,00)  

 

PERCENTUAL DE SUA RENDA MENSAL NORMALMENTE DESTINADA À 

COMPRA DE ITENS RELACIONADOS A VESTUÁRIO (ROUPAS, BOLSAS E 

SAPATOS); E/OU PRODUTOS DE BELEZA (MAQUIAGENS E SIMILARES):  

(  ) Menos de 10%  

(  ) Entre 10% e 20%  

(  ) Entre 21% e 30%  

(  ) Entre 31% e 40%  

(  ) Entre 41% e 50%  

(  ) Mais de 50%  
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POSSUI CARTÕES DE CRÉDITO ATIVOS?  

(  ) Sim  

(  ) Não  

 

COM BASE NA QUESTÃO ANTERIOR, INDIQUE QUANTOS CARTÕES DE 

CRÉDITO ATIVOS POSSUI: 

(  ) Apenas 1  

(  ) 2  

(  ) 3  

(  ) 4  

(  ) 5  

(  ) Mais de 5  

 

COSTUMA REALIZAR COMPRAS PELA INTERNET? 

(  ) Sim  

(  ) Não  

 

COM BASE NA QUESTÃO ANTERIOR SOBRE COMPRAS PELA INTERNET, 

INDIQUE SUA PREFERÊNCIA PELA MODALIDADE DE COMPRAS PARA SEUS 

PRODUTOS PREFERIDOS: 

(  ) De forma geral, prefiro comprar meus produtos preferidos pela Internet. 

(  ) De forma geral, prefiro comprar meus produtos preferidos pessoalmente, nas lojas. 

 

INDIQUE O MEIO DE PAGAMENTO QUE VOCÊ MAIS UTILIZA PARA PAGAR 

PELAS SUAS COMPRAS: 

(  ) DINHEIRO 

(  ) CARTÃO DE DÉBITO 

(  ) CARTÃO DE CRÉDITO 

(  ) CHEQUE 

(  ) OUTROS: 

_________________________________________________________________  

 

 

PROFISSÃO:  

 

_________________________________________________________________ 

 

 

ESCOLARIDADE – Maior grau obtido até o momento:  

(  ) Ensino Fundamental  

(  ) Ensino Médio  

(  ) Ensino Superior  

(  ) Técnico  

(  ) Pós-graduação  

(  ) Outros: 

_________________________________________________________________ 

 

NOME (OPCIONAL):  

 

* Pesquisa segue na página seguinte (atrás) 
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Escala Richmond 

Por favor, para cada afirmativa abaixo, assinale a opção que melhor descreve seus hábitos de 

compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Há sacolas de compras fechadas em meu armário. 1 2 3 4 5 6 7

2. Os outros consideram que compro em excesso. 1 2 3 4 5 6 7

3. Boa parte da minha vida se baseia em comprar. 1 2 3 4 5 6 7

4. Considero-me um(a) comprador(a) impulsivo(a) (não 

penso nas conseqüências).
1 2 3 4 5 6 7

5. Compro coisas que não preciso. 1 2 3 4 5 6 7

6. Compro coisas que não planejei comprar. 1 2 3 4 5 6 7

Concordo Plenamente

Com muita frequência

Discordo Plenamente

Nunca
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14.6 Apêndice F – Roteiro para as entrevistas em profundidade 

Entrevistas em profundidade: Roteiro semiestruturado 

Olá _______________. Gostaria de agradecê-lo(a) pela presença e pelo tempo disponibilizado. 

Como falamos previamente, esta entrevista diz respeito a um trabalho que busca compreender 

de forma mais profunda a relação dos compradores compulsivos com seus objetos de consumo. 

Os resultados farão parte de uma tese para o curso de Doutorado em Administração da 

Fundação Getúlio Vargas. Tais resultados serão utilizados somente para fins acadêmicos e, 

portanto, seu sigilo e anonimato são garantidos. 

Ao longo da entrevista farei algumas perguntas a respeito de sua relação com as compras. 

Considerando o caráter confidencial de seu depoimento, gostaria que fosse o mais transparente 

e sincero(a) possível. 

A qualquer momento você pode se recusar a responder qualquer pergunta com a qual não se 

sinta confortável. Para isso, basta sinalizar. 

Você também poderá ter acesso à cópia desta gravação, se assim quiser. Para isso, basta me 

solicitar. Terei prazer em compartilhar. 

Importante mencionar que esta pesquisa está amparada por aprovações em um comitê de ética, 

de acordo com o previsto no Conselho Nacional de Pesquisa (CONEP), e seu conteúdo pode 

ser acessado a qualquer momento no site da Plataforma Brasil.  

Podemos começar? 

Iniciarei agora a gravação. 

1. Gostaria que você me contasse brevemente em que momento identificou que você, 

talvez, comprasse demais.  

 

2. Quais foram as principais motivações que te levaram a tal comportamento? 

 

3. Qual o tipo de produto que prefere comprar? 

 

4. Imagine-se na situação em que você estivesse se preparando para comprar tal produto. 

Tente imaginar todo o cenário, em que envolva: a) Lembrança do produto ou alguma 

propaganda sobre tal produto; b) Se arrumar para ir ao local de compra; c) Chegar ao 



123 
 

local da compra; d) Experimentar ou testar seu produto; e) Pagar por ele; f) Sair do local 

com o pacote ou sacola de compras; e g) Utilizar o produto. Em que momento você 

sentiria maior prazer ou satisfação? 

5. O que você considera mais importante: O produto ou a compra? 

 

6. Pense neste mesmo produto. Caso houvesse a possibilidade de você alugar este mesmo 

produto por um valor que compensasse, você preferiria comprar ou alugar? 

 

7. Por quê? 

 

Após responder ao questionário da tese: 

 

8. Gostaria que me dissesse por que escolheu tais opções - compra ou aluguel - nas 

situações apresentadas (produtos)? 

 

9. Há algo mais que queria dizer, que seja importante para o estudo ou que não tenha sido 

abordado? 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

Chegamos ao final da entrevista. Gostaria de te agradecer novamente pelo tempo e confiança 

depositada em mim. Como citado anteriormente, os resultados desta conversa farão parte de 

uma pesquisa acadêmica. Portanto, seu sigilo e anonimato são garantidos. 

Obrigado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

15. ANEXOS 

15.1 Testes Inicias Qui-quadrado 

15.1.1 Testes Inicias Qui-quadrado – Gênero 

 

 

15.1.2 Testes Inicias Qui-quadrado – Faixa Etária 

 

 

15.1.3 Testes Inicias Qui-quadrado – Estado Civil 

 

 

 

 

 

Status Masculino Feminino Total

226 293 519

37,98% 49,24% 87,23%

16 60 76

2,69% 10,08% 12,77%

242 353 595

40,67% 59,33% 100%

P=0,000

Gênero

Não compulsivo

Compulsivo

Total

Status 18 a 35 36 ou + Total

451 68 519

75,80% 11,43% 87,23%

69 7 76

11,60% 1,18% 12,77%

520 75 595

87,39% 12,61% 100%

P=0,340

Faixa Etária

Não compulsivo

Compulsivo

Total

Status Relacionamento Solteiro Total

99 420 519

16,64% 70,59% 87,23%

9 67 76

1,51% 11,26% 12,77%

108 487 595

18,15% 81,85% 100%

P=0,127

Não compulsivo

Compulsivo

Total

Estado Civil
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15.1.4 Testes Inicias Qui-quadrado – Filhos 

 

 

15.1.5 Testes Inicias Qui-quadrado – Rendimento Bruto Mensal 

 

 

15.1.6 Testes Inicias Qui-quadrado – Percentual da Renda destinado a itens específicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status Sem filhos Com filhos Total

439 74 513

74,53% 12,56% 87,10%

69 7 76

11,71% 1,19% 12,90%

508 81 589

86,25% 13,75% 100%

P=0,218

Filhos

Não compulsivo

Compulsivo

Total

Status Até 1 1 a 2 2 a 3 3 a 5 5 a 10 10 ou mais Total

90 168 74 64 44 65 505

15,52% 28,97% 12,76% 11,03% 7,59% 11,21% 87,07%

9 28 11 12 6 9 75

1,55% 4,83% 1,90% 2,07% 1,03% 1,55% 12,93%

99 196 85 76 50 74 580

17,07% 33,79% 14,66% 13,10% 8,62% 12,76% 100,00%

P=0,814

Não compulsivo

Compulsivo

Total

Rendimento Bruto Mensal (salários mínimos)

Status Menos de 10% 10 a 20% 21 a 30% 31 a 40% 41 ou mais Total

142 186 99 45 42 514

24,11% 31,58% 16,81% 7,64% 7,13% 87,27%

6 18 16 12 23 75

1,02% 3,06% 2,72% 2,04% 3,90% 12,73%

148 204 115 57 65 589

25,13% 34,63% 19,52% 9,68% 11,04% 100,00%

P=0,000

Percentual Renda destinado a itens específicos

Não compulsivo

Compulsivo

Total
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15.1.7 Testes Inicias Qui-quadrado – Cartões de Créditos Ativos 

 

 

15.1.8 Testes Inicias Qui-quadrado – Número de Cartões de Créditos Ativos 

 

 

15.1.9 Testes Inicias Qui-quadrado – Meio de pagamento mais utilizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status Não Sim Total

128 391 519

21,51% 65,71% 87,23%

10 66 76

1,68% 11,09% 12,77%

138 457 595

23,19% 76,81% 100%

P=0,026

Cartão de Crédito Ativo

Não compulsivo

Compulsivo

Total

Status Não Sim Total

223 175 398

48,06% 37,72% 85,78%

25 41 66

5,39% 8,84% 14,22%

248 216 464

53,45% 46,55% 100%

P=0,006

Número de Cartões de Crédito Ativos

Não compulsivo

Compulsivo

Total

Status Crédito Débito Dinheiro Outros Total

167 203 94 17 481

30,25% 36,78% 17,03% 3,08% 87,14%

35 25 9 2 71

6,34% 4,53% 1,63% 0,36% 12,86%

202 228 103 19 552

36,59% 41,30% 18,66% 3,44% 100,00%

P=0,113

Meio de pagamento mais utilizado

Não compulsivo

Compulsivo

Total
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15.1.10 Testes Inicias Qui-quadrado – Escolaridade 

 

 

15.1.11 Testes Inicias Qui-quadrado – Preferência Relógio 

 

 

15.1.12 Testes Inicias Qui-quadrado – Preferência Vestido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status Pós-graduação Superior Médio Fundamental Total

72 198 246 1 517

12,16% 33,45% 41,55% 0,17% 87,33%

6 32 37 0 75

1,01% 5,41% 6,25% 0,00% 12,67%

78 230 283 1 592

13,18% 38,85% 47,80% 0,17% 100,00%

P=0,521

Escolaridade

Não compulsivo

Compulsivo

Total

Status Aluguel Compra Total

51 175 226

21,07% 72,31% 93,39%

2 14 16

0,83% 5,79% 6,61%

53 189 242

21,90% 78,10% 100%

P=0,347

Preferência Relógio

Não compulsivo

Compulsivo

Total

Status Aluguel Compra Total

169 124 293

47,88% 35,13% 83,00%

28 32 60

7,93% 9,07% 17,00%

197 156 353

55,81% 44,19% 100%

P=0,118

Preferência Vestido

Não compulsivo

Compulsivo

Total
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15.1.13 Testes Inicias Qui-quadrado – Preferência Mala 

 

 

15.1.14 Testes Inicias Qui-quadrado – Preferência Relógio + Vestido 

 

 

 

 

 

Status Aluguel Compra Total

155 364 519

26,05% 61,18% 87,23%

21 55 76

3,53% 9,24% 12,77%

176 419 595

29,58% 70,42% 100%

P=0,690

Preferência Mala

Não compulsivo

Compulsivo

Total

Status Aluguel Compra Total

220 299 519

36,97% 50,25% 87,23%

30 46 76

5,04% 7,73% 12,77%

250 345 595

42,02% 57,98% 100%

P=0,631

Compulsivo

Total

Preferência Relógio + Vestido

Não compulsivo


