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RESUMO 

 

O fenômeno da compra por impulso é um ato repentino, enérgico e hedonicamente complexo 

que visa a satisfação proporcionada pela aquisição ou uso de determinado produto, contrária 

ao aspecto racional. Consumir envolve não somente agregar objetos, mas também usar tais 

objetos como recurso para interagir com outros consumidores. Sob essa ótica, o objetivo deste 

estudo é explorar como o desejo (premência) de compra influencia a tendência de impulso. 

Além disso, buscou-se entender a influência do perfil self do consumidor, do ambiente de 

compra e da estratégia de autocontrole no desejo de compra. Este estudo relata uma pesquisa 

do tipo survey com metodologia exploratória e descritiva, realizada com 1.231 consumidores, 

no ano de 2012. A amostra restringiu-se a consumidores de ambos os gêneros que haviam 

comprado roupas e acessórios para uso próprio nos três meses anteriores ao estudo. Por meio 

de análises estatísticas, Análise Fatorial Exploratória (AFE), Análise Fatorial Confirmatória 

(AFC) realizada por Modelagem em Equações Estruturais (MEE) com estimação via Partial 

Least Squares (PLS), pelo software Smart PLS, pode-se compreender as relações existentes 

entre as variáveis desejo e tendência de impulso de compra. Os resultados mostraram que o 

desejo de compra explica a tendência de impulso de compra em 39,8% dos casos, sendo 

válido mesmo quando considerados diferentes gêneros de consumidor ou diferentes níveis de 

envolvimento dos produtos pesquisados. O perfil self do consumidor (representado por 

aspectos normativos e felicidade) influenciou positivamente e estratégias de autocontrole 

(representado por aspectos de consequência e impacto financeiro) influenciaram 

negativamente o desejo de compra. Os aspectos do ambiente não tiveram influência no desejo 

de compra. Tais resultados mostram que, para determinados produtos e perfis de 

consumidores, a decisão de compra é hedônica e impulsionada não por atributos e benefícios 

tangíveis do produto e do ambiente de compra, mas por uma necessidade de compra ou como 

uma forma de serem aceitos socialmente. Limitações encontradas no estudo e 

encaminhamento para futuros estudos também são discutidos. 

 

Palavras-chave: comportamento do consumidor; compra por impulso; desejo de compra. 
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ABSTRACT 

 

 

Impulse buying is characterized as a sudden, energetic and hedonistically complex act. The 

acquisition of a new product provides to the consumer an hedonic satisfaction that is contrary 

to rational thinking. Consuming is related not only with the objects that are acquired but also 

with the interaction with other consumers. In light of that, the focus of this study is to explore 

how the desire (urgency) influences the trend of impulse buying and also how consumer 

profile, store environment and self-control strategies influence the desire to buy. A survey was 

carried out with 1.231 consumers, in early 2012. The target group was restricted to consumers 

of both genders who had bought clothing and accessories for their own use in the three 

previous months. Through statistical analyses, Exploratory Factor Analysis (EFA), 

Confirmatory Factor Analysis (CFA), analyzed with Structural Equation Modeling (SEM) 

estimated by Partial Least Squares (PLS) using Smart PLS software, we could understand the 

relationships between desire and impulse buying tendency. The results suggest that desire to 

buy explains 39.8% of impulse buying tendency. This remained true when types of consumers 

and product relevance were considered. The consumer profile (represented by normative 

aspects and happiness) influenced positively and self-control strategies (represented by 

consequence and financial impact aspects) influenced negatively the desire to buy. The store 

environment aspects did not influence the desire to buy. These results contribute to the 

understanding of the impulse buying phenomenon, because it shows that for certain products 

and consumer profiles, purchase is a hedonistic act. In these cases, the decision is being 

driven not by tangible attributes and benefits of the product and store environment, but by a 

need to be socially accepted. Limitations of this study and suggestions for future studies are 

also discussed. 

 

Keywords: consumer behavior. Impulse buying. Desire to Buy. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este capítulo tem como propósito apresentar a delimitação do tema, a definição do 

problema de pesquisa investigado, os objetivos, a relevância e justificativa deste estudo e a 

estrutura dos demais capítulos. 

 

1.1. APRESENTAÇÃO DO TEMA 

Este estudo busca compreender o comportamento de compra por impulso sob a ótica 

de variáveis intervenientes: do ambiente de compra, do perfil pessoal do consumidor, da 

socialização do consumo e das estratégias para resistir ao consumo. 

O comportamento impulsivo de compra, quando analisado sob uma perspectiva de 

continuum, sugere que todos os indivíduos possuem diferentes níveis de impulsividade, que 

variam conforme o momento e seu estado psicológico. O comportamento de compra 

impulsivo é um ato repentino, irresistível e hedonicamente complexo que se opõe ao aspecto 

racional (KACEN; LEE, 2002).  

Nesse sentido, as pessoas que se sentem, provisoriamente, mais felizes, podem estar 

dispostas a se recompensar mais generosamente e sentir como se tivessem mais liberdade 

para agir. O traço de comportamento impulsivo de compra e a personalidade de autocontrole 

são apenas dois lados de uma mesma moeda. A compra impulsiva é simplesmente a perda 

do autocontrole ou a entrega à tentação, como uma alternativa de buscar momentos de 

satisfação ou uma indulgência temporária.  

Assim, entende-se que a compra por impulso é psicologicamente complexa e muitas 

vezes associada sensivelmente ao estado emocional dos consumidores (ROOK, 1987), que 

buscam na compra de um bem ou serviço emoção, novidade, excitação, moda, status, 

entretenimento ou uma forma de escapar da rotina (WOOD, 2005). Se alguém está 

deprimido, frustrado ou entediado, o impulso de compra, associado às motivações hedônicas 

do consumo, parece ser uma tática eficaz para sair de um estado de humor indesejável.  

Apesar de o comportamento impulsivo ser influenciado pela relação de custo e 

benefício da impulsividade, esse comportamento também depende da personalidade do 

consumidor (WEINBERG; GOTTWALLD, 1982). Conforme Rook e Hoch (1985) e Peck e 

Childers (2006), um produto pode ser comprado por impulso por um indivíduo e não por 
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outros indivíduos do mesmo grupo social. Em suma, são os indivíduos e não os produtos 

que experimentam o consumo por impulso. Nessa perspectiva, segundo Kacen e Lee (2002), 

as mulheres valorizam suas posses por razões emocionais e de relacionamento, enquanto os 

homens dão valor às suas posses por razões funcionais e instrumentais.  

Para os mesmos autores, a impulsividade está relacionada à excitação emocional e 

idade do consumidor: consumidores com menos de 35 anos seriam mais propensos a 

impulsos de compra em comparação àqueles com mais de 35 anos. Pesquisas mostram que 

indivíduos mais velhos demonstram uma maior regulação emocional do que os mais jovens 

(KACEN; LEE, 2002). Esses achados sugerem que a idade do consumidor está diretamente 

relacionada ao comportamento impulsivo de compra. Os consumidores aprendem a 

controlar a sua tendência de impulsividade de compra no decorrer da maturidade e das 

experiências de consumo. 

O impulso de compra, apesar de depender de recursos como a disponibilidade de 

dinheiro, tempo, esforço físico, mental, humor, estilo de vida, estado de fluxo e estilos de 

decisão, também está relacionado a variáveis do processo de formação de habilidades e 

atitudes do consumidor e ambiente de compra, perfil pessoal do consumidor, socialização 

do consumo e estratégias para resistir ao consumo.  

Como argumentam Peck e Childers (2006) e Tsai e Tung (2008), as características do 

ambiente podem afetar, positiva ou negativamente, o impulso de compra e captar a atenção do 

consumidor, seja com a disponibilidade e diversidade de oferta de produtos, promoções no 

ponto de venda, anúncios, venda pessoal, iluminação e layout. A percepção de valor do 

serviço prestado, no que tange à qualidade do ambiente, diversidade de produtos, serviços de 

fidelização e promoções, tem uma relação positiva com a intenção de recompra (TSAI; 

TUNG, 2008). Portanto, a promoção de vendas e estímulos mercadológicos influenciam a 

percepção do consumidor e o comportamento de compra, incluindo o hábito de compra por 

impulso. 

A avaliação interpessoal pode ser explicada por aspectos relacionados à influência 

normativa e informativa que impactam a socialização dos consumidores e o aprendizado do 

ambiente social. O contexto social pode influenciar o consumo, em que a presença de outras 

pessoas em uma situação de compra é susceptível de exercer uma influência normativa 

sobre a decisão de fazer a compra (LUO, 2005), e a natureza dessa influência depende da 

percepção normativa das expectativas dos indivíduos que exercem influência e da 

motivação para cumprir essas expectativas. Por outro lado, a influência informativa serve 
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como fonte de conhecimento e informação de mercado, afetando o nível de aprendizado de 

consumo.  

Segundo Moschis e Moore (1979), na socialização do consumo, as competências a 

ele relacionadas são importantes no processo de educação do consumidor. A socialização do 

consumo pode influenciar o nível de impulsividade de compra pelo aprendizado de certas 

habilidades. De forma geral, nessa fase de socialização, os pais, pares e mídia têm um papel 

decisivo na formação ou inibição de estilos de decisão de consumo que podem levar a 

hábitos frequentes de impulso de compra.  

Os indivíduos que enfrentam uma tentação de consumo, originada pelo 

comportamento impulsivo de compra, devem determinar se há conflito para perseguir a 

decisão ou se vão ceder à tentação de consumo (MYRSETH; FISHBACH, 2009). Aos que 

tentam perseguir o conflito, podem implementar estratégias de autocontrole como uma 

alternativa para evitar o sentimento de tentação. Essas estratégias de autocontrole são 

utilizadas para resistir ao consumo a partir de respostas cognitivas e psicológicas, 

evidenciando o impacto financeiro e outras consequências do ato repentino de compra. 

Nesta pesquisa, foi analisado o fenômeno de comportamento de compra por impulso 

de roupas e acessórios (bolsas, sapatos, relógios, cintos). O público-alvo escolhido foram 

homens e mulheres que adquiriram os produtos pesquisados nos últimos três meses para uso 

próprio. De acordo com Kacen e Lee (2002), homens e mulheres tendem a valorizar suas 

posses, respectivamente, por razões racionais e hedônicas, emocionais e de relacionamento.  

 

1.2. ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

Se considerados os pontos mencionados na apresentação do tema, surge a 

oportunidade de investigar variáveis relacionais do comportamento de compra por impulso. 

Assim, com esta pesquisa, objetivou-se a tratar do seguinte problema de pesquisa: 

 

QUAL A RELAÇÃO ENTRE ASPECTOS DO AMBIENTE DE COMPRA, 

ESTRATÉGIAS DE AUTOCONTROLE, E O PERFIL (SELF) DO CONSUMIDOR NO DESEJO 

DE COMPRA E NA TENDÊNCIA DE IMPULSO? 
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1.3. OBJETIVOS 

Diante da questão formulada no problema de pesquisa, foram definidos os seguintes 

objetivos geral e específicos para a pesquisa: 

 

1.3.1. Objetivo Geral 

 Desenvolver e testar um modelo teórico para verificar a relação entre aspectos do ambiente de 

compra, estratégias de autocontrole e o perfil self no desejo de compra e na tendência de 

impulso de clientes por roupas e acessórios. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Criar e validar um instrumento de mensuração de desejo de compra; 

 Definir os fatores que compõem os aspectos do ambiente de compra (gatilhos) e os que têm 

mais relevância; 

 Definir os fatores que compõem as estratégias de autocontrole de compra e os que têm mais 

relevância; 

 Definir os fatores que compõem o perfil self e os que têm mais relevância; 

 Adaptar empiricamente a escala de tendência de impulso para a amostra de consumidores 

brasileiros; 

 Testar se o desejo de compra explica significativamente a tendência de impulso de compra. 

 

1.4. JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

Este trabalho busca propor um modelo relacional do comportamento de compra 

impulsivo para melhor compreensão dos motivos pelos quais um indivíduo decide comprar 

impulsivamente. Além disto, foi analisado como variáveis intervenientes do ambiente de 

compra, do perfil pessoal do consumidor, da socialização do consumo e de estratégias para 

resistir ao consumo afetam o comportamento impulsivo de compra.  
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Partiu-se do pressuposto de que os consumidores podem avaliar os atributos com base 

em diferentes critérios e que estilos de decisões (sejam hedônicas ou funcionais) impactam o 

nível de impulsividade de compra. Ademais, o processo de educação do consumidor, no que 

tange ao desenvolvimento de conhecimento, habilidades, atitudes e valores relacionados ao 

consumo ao longo do ciclo de vida das pessoas está relacionado aos estilos de decisão e 

impulsividade de compra.  

Ao se partir da premissa de que todos os consumidores exercem diferentes níveis de 

impulsividade de compra, a depender do produto avaliado, contexto socioeconômico e 

momento em questão, o estudo poderá ser importante para compreender o hábito de impulso 

de compra e as variáveis antecedentes do comportamento impulsivo de compra. Esta pesquisa 

ainda poderá servir de ponto de partida para novos estudos avaliarem os aspectos de políticas 

públicas que limitam o ciclo vicioso da atual cultura de consumo da sociedade. 

Em termos práticos, esta pesquisa poderá proporcionar melhor direcionamento das 

estratégias de marketing, a partir do conhecimento de como a impulsividade de compra tem 

efeito na dinâmica econômica e psicossocial. Pretendeu-se ainda contribuir com as empresas 

que atuam no mercado do produto estudado, tendo como referência este estudo e a análise 

comportamental que o fundamenta, auxiliando, igualmente, os administradores de marketing a 

melhor servirem os consumidores. 

A partir do entendimento da eficácia das variáveis intervenientes do consumo, em 

especial o ambiente de compra, perfil pessoal e estratégias de autocontrole, poderá ser 

possível predizer como os anunciantes e varejistas podem utilizar esse conhecimento para 

neutralizar ou maximizar o desejo e a tendência de impulso de compra. 

 

1.5. ESTRUTURA DO PROJETO 

Este trabalho foi composto pelo seguinte: 

 

a) Introdução: apresentação da temática abordada, do problema, dos objetivos de 

pesquisa e de suas justificativas teóricas e práticas;  

b) Segundo capítulo: discussão dos conceitos e das teorias nos quais se fundamenta o 

trabalho – como a sociedade voltada ao consumo impacta o comportamento dos consumidores 

e aspectos da socialização do consumo, os agentes do processo de socialização do consumo, 
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os estilos de decisão de compra, expostos as características e os modelos das compras por 

impulso e outros fatores intervenientes do consumo por impulso; 

c) Terceiro capítulo: apresentação dos procedimentos metodológicos que conduziram 

a pesquisa: hipóteses de pesquisa, método de pesquisa, apresentação e definição das variáveis, 

definição da população, amostra, estratégias de coleta e técnicas de tratamento de dados 

coletados;  

d) Quarto capítulo: apresentação da análise de resultados da pesquisa;  

e) E, finalmente, no último capítulo, conclusões e referências bibliográficas nas quais 

se fundamentou esta pesquisa.  
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2. BASE TEÓRICO-EMPÍRICA 

No capítulo anterior, foram delineados o problema, os objetivos e a justificativa deste 

estudo. A contextualização do presente trabalho se deu a partir da discussão de pontos 

fundamentais para a compreensão do comportamento impulsivo de compra. Dessa forma, 

apresentam-se algumas concepções da sociedade voltada ao consumo e aspectos da 

socialização do consumo dos estilos de decisão de compra, características e modelos das 

compras por impulso e outros fatores intervenientes do consumo por impulso. 

 

2.1. A SOCIEDADE DO CONSUMO 

Uma das importantes investigações no estudo do comportamento do consumidor diz 

respeito à elucidação das razões que levam um indivíduo a comprar e consumir dado produto 

em vez de outro, em dada quantidade ou em dado momento. As insuficiências dos modelos 

dos economistas levaram à investigação das ciências sociais que propunham explicações em 

termos de necessidades e motivações (HOLT, 1995). 

A teoria sobre o comportamento do consumidor, segundo Dubois (1998), vem de uma 

perspectiva histórica, pois as pesquisas acerca do comportamento do consumidor foram 

inicialmente empreendidas pela microeconomia, posto que a área de interesse dessa está 

circunscrita à avaliação das interações entre consumidores e produtores em um determinado 

mercado. O consumidor encontra-se em equilíbrio quando maximiza sua satisfação, 

respeitada a sua restrição orçamentária (HOLT, 1995). A noção de equilíbrio baseia-se no 

princípio da racionalidade: o consumidor, sendo racional, vai procurar dentro, do seu 

orçamento, tentar obter o máximo de satisfação possível. Uma vez atingido o equilíbrio, 

permanecerá estável enquanto for possível manter seus pré-requisitos, ou seja, enquanto 

permanecerem inalterados as variáveis objetivas, a renda disponível e os preços dos bens. 

Para Allison e Zelikow (1999), na teoria econômica, a decisão racional é a escolha da 

alternativa mais eficiente, ou seja, aquela que maximiza o resultado para um dado insumo, ou 

que minimiza o insumo para um dado resultado. Na teoria moderna da decisão, o problema da 

escolha racional é reduzido à questão de selecionar, dentre um conjunto de alternativas, 

aquela que proporcione as melhores consequências em relação a uma ordem de preferência 

em termos de utilidade. Dean e Sharfman (1993) se referem ao modelo racional utilizando a 

expressão procedural rationality, caracterizada pelo desejo da melhor decisão possível, dadas 
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as circunstâncias, envolvendo uma escolha baseada em informações relevantes para a 

formação de expectativas sobre várias alternativas. 

A visão racional pressupõe decisores conscientes, bem informados, com um sistema 

de crenças justificáveis, que contribuam para que a busca de objetivos de consumo se dê com 

relativa autonomia e baixa probabilidade de erro (BERTRAND; MULLAINATHAN; 

SHAFIR, 2006). A visão racional, originária da Economia Clássica (LYNCH; WOOD, 2006), 

vem sendo complementada pelo trabalho de psicólogos e estudiosos comportamentais no 

sentido de trazer à discussão aspectos cognitivos e emocionais que influenciem a tomada de 

decisão e, consequentemente, os preços de mercado e a alocação de recursos. 

Por ser uma abordagem teórica calcada no utilitarismo psicológico, o comportamento 

de consumo tem por horizonte a maximização da utilidade, isto é, os esforços de escolha de 

um consumidor sempre teriam como base a maximização dos graus de satisfação psicológica 

e prazeres obtidos com o uso dos produtos e serviços adquiridos. 

Com efeito, os economistas não se limitaram a propor um esquema simples de 

explicação do ato de consumo, mas elaboraram um modelo completo que serviu de ponto de 

partida à teoria econômica do consumo. Como relata Dubois (1998), só se pode compreender 

o modelo dos economistas se for observado o contexto em que foi desenvolvido em uma 

época em que a reflexão sobre os bens era essencialmente sobre os produtos de primeira 

necessidade, indiferenciados e divisíveis, e na qual as preocupações de produção prevaleciam 

sobre as de consumo.  

O modelo dos economistas se baseia em decisões de investimento nas empresas e não 

necessariamente nas necessidades dos consumidores. Do mesmo modo e em concordância 

com a orientação geral da reflexão econômica que faz do processo de alocação de recursos 

limitados o seu objetivo de investigação por excelência, o comportamento do consumidor é 

analisado como comportamento de escolha, ou seja, bens existentes em quantidade 

necessariamente limitada, e as necessidades, por definição, inesgotáveis. Daí, então, o modelo 

central dos economistas que faz da preferência a variável explicativa essencial: o que eu 

consumo exprime a prioridade das minhas escolhas. 

Para Baudrillard (2008), a análise do consumo não se baseia somente na antropologia 

ingênua do homo economicus ou do homo psycho-economicus; surgem também teorias das 

necessidades, dos objetos (no sentido mais lato) e das satisfações no prolongamento 

ideológico da economia política clássica. 
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O consumo invade toda a vida dos indivíduos. “Todas as sociedades desperdiçaram, 

dilapidaram, gastaram e consumiram sempre além do estrito necessário, pela simples razão de 

que é no consumo do excedente e do supérfluo que, tanto o indivíduo, como a sociedade, se 

sentem não só existir, mas viver” (BAUDRILLARD, 2008, p. 40). Para o autor, na sociedade 

do consumo, as novas gerações de consumidores são doravante herdeiras não só de bens, mas 

do direito natural à abundância de consumir.  

A funcionalidade dos produtos (objetos) não é o seu valor de uso, mas o valor do signo 

(BAUDRILLARD, 2008). “Os objetos (no sentido lato) manipulam-se sempre como signos 

que distinguem o indivíduo, quer filiando-se no próprio grupo tomado como referência ideal, 

quer demarcando-o do respectivo grupo por referência a um grupo de estatuto superior” 

(BAUDRILLARD, 2008, p. 106). Ainda segundo o autor, por exemplo, a máquina de lavar 

roupa serve de utensílio e funciona como elemento de conforto, de prestígio. Dessa forma, o 

objeto é substituído por um elemento significativo. 

Uma ideologia do consumo é um sistema de significado refletido nas atitudes e nos 

comportamentos de grupos da sociedade (DUBOIS, 1998). Assim, consumir envolve não 

somente agregar objetos do consumo, mas também usar objetos de consumo como recursos 

para interagir com outros consumidores (HOLT, 1995).  

No campo comercial, o grande mérito da teoria freudiana da motivação é pôr em 

relevo a dimensão simbólica e não apenas funcional do consumo. Da mesma forma como os 

antropólogos, os profissionais de marketing estão começando a ouvir, observar e relacionar o 

que as pessoas dizem que fazem ao que elas realmente fazem e ao que gostariam de fazer. É 

importante o marketing apoiar a transferência de significado do mundo culturalmente 

constituído para o mundo material de objetos, produtos e serviços. Os profissionais de 

marketing devem atentar-se à concepção da realidade social em que os consumidores se 

baseiam, como eles percebem e utilizam os objetos como forma de definição de identidade e 

aceitação social. 

Conforme Baudrillard (2008), os produtos e serviços não se encontram boiando em 

um vaccum cultural. Ao contrário, encontram-se inseridos em sistemas de objetos e relações, 

no interior dos quais adquirem significados e funções. Essa nova tendência de consumo 

reflete mudanças da sociedade contemporânea, em que o consumo é visto com um processo 

cada dia mais influenciado por categorias culturais, estilo de vida, identidade e visões de 

mundo do que pelas tradicionais referências sociológicas – classe social, gênero e idade. 
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Os valores e significados não são determinados pelas propriedades físicas e biológicas 

das pessoas, objetos, produtos e/ou fatos, mas sim atribuídos pelo sistema classificatório e 

pelas estruturas simbólicas da mente humana. Ao observar hábitos e realidades de consumo, é 

possível encontrar os caminhos que levam aos sistemas classificatórios e à estrutura cognitiva. 

Como explica Zaltman (2003), “ouvir” os consumidores é mapear os processos cognitivos 

inconscientes, e não apenas os desejos presentes e futuros em relação a determinado produto 

ou serviço. 

O consumo é sempre um meio, um instrumento de mediação para outro fim. Essa pode 

ser a confirmação de identidades autoatribuídas, a construção de novas identidades, a 

diferenciação social, a luta por posição social, o prazo íntimo, a satisfação das necessidades 

definidas socialmente e a expressão de visões particulares de mundo. Portanto, qualquer 

investigação sobre o consumo de um determinado bem ou serviço visa a entender como esse 

processo social se conecta a outras partes da vida social e ao seu papel de mediador entre as 

diferentes esferas da vida social. Nesse sentido, na próxima seção, discute-se a socialização 

do consumo. As principais considerações da sociedade do consumo estão resumidas no 

Quadro 1, a seguir:   

 

Quadro 1 – Principais considerações da seção  – a sociedade do consumo 

 

Autor(es) Considerações 

Dubois (1998) O consumidor busca equilíbrio, segundo o princípio da racionalidade: vai procurar, 

dentro do seu orçamento, tentar obter o máximo de satisfação possível. 

Baudrillard (2008) Na sociedade do consumo, as novas gerações de consumidores são doravante herdeiras 

não só de bens, mas do direito natural à abundância de consumir. Porém, a lógica 

social do consumo vai além da metafísica das necessidades e da abundância.  

Baudrillard (2008) A funcionalidade dos produtos (objetos) não é o seu valor de uso, mas o valor do signo. 

O objeto é substituído por um elemento significativo. 

Holt (1995) Consumir envolve não somente agregar objetos do consumo, mas também usar objetos 

de consumo como recursos para interagir com outros consumidores. O consumo é 

sempre um meio, um instrumento de mediação para outro fim. 

Fonte: O autor 

 

2.2. SOCIALIZAÇÃO DO CONSUMO 

O foco do processo de socialização está no desenvolvimento de conhecimento, 

habilidades, atitudes e valores relacionados ao consumo ao longo do ciclo de vida das pessoas 

(JOHN, 1999; MOSCHIS, 1981; MOSCHIS; CHURCHIL, 1978; WARD, 1974). Na visão de 

Moschis e Moore (1979), é cada vez mais reconhecido pela literatura de socialização do 

consumo que as competências a ele relacionadas são importantes como processo de educação 

do consumidor, seja para aprender a responder aos estímulos do marketing ou para a tomada 
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de decisões de compra com informações adequadas. A socialização é também uma das formas 

que os consumidores obtêm informações de mercado (MOSCHIS; CHURCHILL, 1978), 

levando à difusão de informação de produtos e marcas.  

Como apontam Moschis e Churchill (1978) e Moschis e Moore (1979), a socialização 

do consumidor é um processo contínuo que evolui ao longo de um horizonte de tempo e 

difere entre grupos étnicos. Xie e Singh (2007) sustentam a opinião de que o comportamento 

de uma pessoa não é afetado apenas por características pessoais, mas também pelas normas e 

crenças do grupo cultural e meio ambiente em que interagem. Diferentes estudos buscam 

exaurir discussões de como a socialização do consumo impacta a aprendizagem de 

habilidades associadas ao consumo, tais como a atitude com publicidade (BUSH et al., 1999); 

os estilos de tomada de decisão (MOSCHIS; MOORE, 1979; SHIM, 1996) e a participação 

das minorias éticas em atividades de consumo. Nesse sentido, não é suficiente apenas 

entender o papel do dinheiro no processo de troca, mas também é importante aprender a 

variedade de habilidades comerciais, como a comparação de preços, informações de mercado 

e avaliação de diferentes marcas (JOHN, 1999). 

Ward, Kless e Wackman (1990) realizaram estudos das principais pesquisas existentes 

da década de 1980 sobre a socialização do consumo. De forma geral, os estudos dessa época 

adotavam o termo socialização do consumo em três dimensões: foco no processo, nas 

transações econômicas e nos estímulos de marketing. 

A socialização com foco no processo considera que os indivíduos adquirem 

habilidades, conhecimentos e atitudes ao longo da vida. Todavia, a maioria dos estudos 

avaliados pelos autores teve uma perspectiva transversal, e não longitudinal, concentrando-se 

em analisar crianças e adolescentes. Os estudos considerados também avaliaram a 

socialização do consumo em uma lógica de transação econômica, ou seja, o aprendizado de 

consumo é realizado com um fim de uma troca econômica, seja ela direta ou por meio de 

familiares ou pares. Por fim, os autores alertam para os estímulos de marketing como 

mecanismos de socialização. Desse modo, Ward, Kless e Wackman (1990) sugerem 

implicações do uso da televisão e outras mídias na interação familiar e aprendizagem do 

consumo. 

A socialização do consumo prevê uma análise da compreensão da importância da 

lógica e dos valores atribuídos aos produtos e serviços. O processo de socialização atenta-se à 

concepção da realidade social em que os consumidores se baseiam, como percebem ou 

utilizam os objetos como forma de definição de identidade e aceitação social. Nas próximas 



 

 36 

subseções, apresentam-se os modelos de socialização do consumo e os agentes de 

socialização.  

 

2.2.1. Modelos de socialização do consumo 

As pesquisas de socialização resultam de três outras teorias principais: o modelo de 

aprendizagem social (MOSCHIS; CHURCHILL, 1978), o modelo de desenvolvimento 

cognitivo (MOSCHIS; MOORE, 1979) e a teoria da sensibilidade interpessoal (BEARDEN et 

al., 1989). De acordo com Bearden et al. (1989), as três abordagens se complementam na 

análise da aprendizagem do consumo. 

O modelo de aprendizagem social afirma que os indivíduos desenvolvem atitudes e 

crenças pela constante interação com o ambiente social externo (BUSH et al., 1999; 

MOSCHIS; CHURCHILL, 1978).  

A premissa do modelo de desenvolvimento cognitivo é que a aprendizagem é 

basicamente um processo cognitivo psicológico de se adaptar a um ambiente dinâmico de 

toda a vida social de um indivíduo (MOSCHIS; MOORE, 1979). Com base nessa abordagem, 

a socialização é um processo desenvolvido ao longo da vida que continua para além da 

adolescência e para a vida adulta. 

E a teoria de sensibilidade interpessoal considera que influências informativas e 

normativas impactam a socialização dos consumidores e o aprendizado do ambiente social 

(BEARDEN et al., 1989). As influências normativas seguem tendências pessoais, 

relacionadas ao desejo de conformidade com as expectativas de um grupo social (BEARDEN 

et al., 1989; MASCARENHAS; HIGBY, 1993), a fim de evitar punições, enquanto as 

influências informativas envolvem uma tendência de aprender sobre os produtos e marcas, 

observando as informações que os outros procuram (BEARDEN et al., 1989). Dessa maneira, 

as influências interpessoais funcionam como agentes de socialização por observação ou 

conforme o seu comportamento (MASCARENHAS; HIGBY, 1993).  

 

2.2.2. Agentes de socialização 

Para os modelos das teorias mencionadas anteriormente, Singh, Chao e Kwon (2006) 

propuseram estudar a socialização do consumo com base em variáveis sociais estruturais 
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(renda, educação e gênero) e agentes de socialização, considerando a influência normativa e 

informativa (pais, pares, mídia e internet), conforme Figura 1, a seguir: 

 

Figura 1 – Modelo conceitual do impacto da socialização do consumo 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Singh, Chao e Kwon (2006) 

Observação: outros agentes de socialização, como por exemplo: religião, escola, família, eventos críticos 

(guerra). 

 

A variável renda contribui para a aprendizagem social do consumidor a partir do 

pressuposto de que o nível de renda permite acesso diferenciado às informações sobre 

produtos e mercados consumidores. A variável educação ajuda no desenvolvimento de 

habilidades cognitivas essenciais para o consumidor tomar decisões de escolha, além de tornar 

os consumidores socioeconomicamente responsáveis (MOSCHIS; CHURCHILL, 1978; 

SINGH; CHAO; KWON, 2006). 

Por outro lado, o gênero do consumidor pode diferentemente influenciar nos hábitos e 

nas atitudes do consumo. Para Shim (1996), em estudo empírico realizado, meninos 

adolescentes se mostraram mais conscientes da qualidade do produto nas suas compras, 

mostrando fidelidade à marca, e as meninas demonstraram ter uma atitude mais orientada ao 

preço em seu processo de escolha de itens. Em síntese, os adolescentes (gênero masculino) 

tendem a ter atitudes materialistas no seu comportamento de consumo, e as adolescentes 

(gênero feminino) tendem a tomar decisões em busca de produtos socialmente desejáveis 

(MOSCHIS; CHURCHILL, 1978).  

Os agentes de socialização, ou seja, pais, pares, amigos e mídia formam o ambiente 

social em que os jovens aprendem a se tornar consumidores (JOHN, 1999). Esses agentes de 
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socialização são considerados importantes para o desenvolvimento do autoconceito dos 

consumidores, pois influenciam direta ou indiretamente habilidades e hábitos de consumo 

(MOSCHIS, 1981). 

Segundo Hota e McGuiggan (2006), os agentes de socialização ajudam a desenvolver 

a capacidade de avaliar os estímulos comerciais diante da teoria da socialização. Dessa 

maneira, os agentes de socialização interagem com os consumidores em duas frentes de 

análise: conforme o grau de influência de cada agente e como cada um executa o papel de 

influenciador. Os pais são agentes primários de socialização, desempenhando um papel 

importante na formação do comportamento de consumo dos jovens, especialmente nas 

crianças e nos adolescentes (JOHN, 1999; MOSCHIS; CHURCHILL, 1978). Esses agentes 

tendem a ser o meio mais importante e eficaz para desenvolver crenças e hábitos do 

consumidor (JOHN, 1999; MOSCHIS; MOORE, 1978; WARD, 1974). 

Os pais não treinam conscientemente as crianças mais jovens nos hábitos do 

comportamento do consumidor. Elas tendem a aprender habilidades de consumo a partir de 

um processo de observação direta de como os pais agem. Dessa forma, o processo de 

socialização do consumo tem impacto diferenciado sobre os jovens em função de sua idade e 

estágio de desenvolvimento cognitivo (JOHN, 1999). Os pais também ajudam os filhos na 

construção do papel do consumidor indiretamente, a partir de exemplos e atitudes. Por 

exemplo, se os pais tendem a serem racionais nas decisões de consumo, esse tipo de 

comportamento tende a ser absorvido pelos filhos a partir da observação das atitudes e dos 

hábitos dos pais. 

Como relatam Hota e McGuiggan (2006), o processo de socialização parental pode 

variar também conforme as diferentes culturas. Os autores consideram, por exemplo, que as 

mães japonesas tendem a restringir o consumo de seus filhos. Em contrapartida, mães 

norteamericanas têm alto nível de interação e comunicação sobre consumo com seus filhos e 

permitem que tenham maior autonomia de consumo do que as mães japonesas. 

A importância do controle parental sobre o consumismo infantil tende a diminuir com 

o aumento da idade em razão da dependência econômica dos filhos sobre os pais (MOSCHIS; 

CHURCHILL, 1978). Além disso, o papel dos pais como agentes de socialização evoluiu, 

passando de um papel disciplinador para orientador e amigo do adolescente (SINGH; CHAO; 

KWON, 2006).  

Alguns estudos tiveram como premissa que quando as crianças tornam-se adultas, 

continuarão a comprar as marcas adquiridas anteriormente por suas famílias (JOHN, 1999). 
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Essa é a influência normativa dos pais, ou seja, faz os jovens tenderem a seguir os hábitos de 

consumo que os pais julgam corretos (BEARDEN et al., 1989; XIE; SINGH, 2007). Ademais, 

a influência informativa que os pais exercem é iniciada pela internalização de informações 

divulgadas aos filhos, afetando assim a avaliação e seleção de produtos (BEARDEN et al., 

1989).  

Por outro lado, uma série de estudos (HOTA; McGUIGGAN, 2006; XIE; SINGH, 

2007) registra que, além da influência da família, existem outros fatores determinantes das 

decisões de compra para os jovens adultos. À medida que os jovens amadurecem, continuam 

a ser influenciados pelos seus pais, pelos meios de comunicação e seus pares 

(MASCARENHAS; HIGBY, 1993). 

A comunicação com os pares influencia o comportamento dos consumidores e a 

motivação em relação ao consumo e atitude para produtos e publicidade (MOSCHIS;  

CHURCHILL, 1978). Na adolescência, a influência do grupo de pares se estende além da 

simples aquisição de competências do consumidor. Os pares influenciam direta e 

indiretamente na preferência por produtos e marcas, seja no aspecto informacional ou de 

sociabilidade, fazendo com que o consumidor adolescente faça a opção por determinado 

produto para se sentir inserido no grupo social (HOTA; McGUIGGAN, 2006). 

Quanto maior o nível de independência dos jovens, mais tempo tendem a passar longe 

da família e do lar, o que afeta a frequência de interação dos adolescentes com os pais e pares. 

O aumento da idade do consumidor está associado negativamente à frequência de 

comunicação sobre o consumo com os pais e positivamente com os pares (MOSCHIS; 

CHURCHILL, 1978), ou seja, quanto maior sua idade, menos consultam aos pais e mais aos 

seus pares sobre hábitos de consumo. 

Segundo John (1999), os adolescentes amadurecem na avaliação de como eles usam os 

pares como fonte de influência da decisão de compra. Nesse sentido, os autores consideram 

que os adolescentes, com o amadurecimento para a vida adulta, enfrentam situações 

complexas de compra e tendem a confiar mais nas informações de mercado advindas de 

publicidade e propaganda e menos nas influências normativas de seus pares, ou seja, de seus 

colegas da mesma idade e contexto social (MANGLEBURG;  BRISTOL, 1998).  

A mídia é também considerada uma das principais fontes de informações, pois 

proporciona o aumento de conhecimento sobre produtos e serviços (MOSCHIS;   

CHURCHILL, 1978). Os meios de comunicação como a televisão, rádio e jornal divulgam 

informações de produtos e mercados, auxiliando o consumidor na reflexão da tomada de 
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decisão de compra (FABER; O'GUINN, 1988). A televisão é considerada uma grande 

influência sobre a socialização das crianças, pois é o principal veículo de comunicação por 

meio do qual elas estão expostas à publicidade de produtos (JOHN, 1999). A televisão e a 

publicidade nela veiculada têm impacto sobre os consumidores adolescentes em três vias: (a) 

pela transmissão de atitudes favoráveis em relação à propaganda e marcas; (b) na aquisição 

direta de motivos sociais e materiais para o consumo e (c) na influência indireta de 

motivações econômicas e racionais do consumo (JOHN, 1999). 

Apesar disso, a literatura existente sobre a mídia como um agente de socialização tem 

oferecido resultados conflitantes. Como aponta Shim (1996), a exposição à mídia, como 

assistir programas e propagandas na televisão, pode levar o consumidor a indesejáveis 

orientações de compra. Por outro lado, nas palavras de Moschis e Moore (1979), as 

informações sobre o produto na mídia impressa apoiam uma decisão racional dos 

consumidores.  

Críticos como Moschis (1981) e John (1999) sugerem que a publicidade é a principal 

influenciadora na socialização da juventude. Segundo os autores, esse agente de socialização 

tem uma influência tão forte que, por vezes, é considerada injusta, por aproveitar dos baixos 

níveis de desenvolvimento das crianças/jovens, e indesejável, por ajudar diretamente nos 

motivos irracionais de consumo, desenvolvendo desejo por marcas e produtos. 

As crianças que assistem muita propaganda por meio do veículo televisivo podem 

desenvolver atitudes mais favoráveis para o consumo de determinados produtos. Elas tendem 

a acreditar mais nas mensagens publicitárias e pedir pelos produtos anunciados com mais 

frequência do que as crianças que pouco assistem às propagandas da televisão (HOTA; 

McGUIGGAN, 2006). De acordo com Singh, Chao e Kwon (2006), é preciso desenvolver 

cada vez mais uma atitude cética dos consumidores em relação ao conteúdo dos anúncios.  

Conforme John (1999), a influência da mídia, incluindo, principalmente, a televisão, 

na socialização também pode desempenhar um papel de mediação sobre a influência de outros 

agentes, uma vez que oferece oportunidades para orientar o consumo. Nessa perspectiva, 

fontes de informações adicionais, a exemplo da internet, influenciam os hábitos de consumo e 

desenvolvem uma lógica de tendência de consumo e de mercado. 

Diversos autores (MANGLEBURG; BRISTOL, 1998; MOSCHIS; CHURCHILL, 

1978) têm demonstrado que os meios de mídia influenciam as habilidades dos jovens 

consumidores, porém, há pouco registro sobre o papel da influência da mídia na socialização 

de adultos. Ao se observar os agentes de socialização, o modelo teórico proposto por Xie e 
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Singh (2007) considera que a influência dos pares (normativa e informativa), dos pais 

(normativa e informativa) e da mídia poderia afetar o comportamento inovador de compra dos 

consumidores (vide modelo teórico no Apêndice 3). 

No estudo de Xie e Singh (2007), não houve distinção entre a influência normativa e 

informativa da mídia. No entanto, os autores consideram, de forma geral, a influência da 

mídia como uma variável integrante da socialização do consumo. Na Tabela 1, a seguir, os 

resultados estatísticos comprovam que apenas a influência informativa dos pares e da mídia 

apresenta relação direta com a inovação dos consumidores: 

 

Tabela 1 – Parâmetros de relação dos construtos analisados com a variável inovação 

 

Construto 
Índice 

Alfa 
Parâmetro t-value 

NP: influência normativa dos pares  Inovação 0,80 -0,18 -2,32 

IP: influência informativa dos pares  Inovação 0,66 0,30 2,58 

PN: influência normativa dos pais  Inovação 0,81 -0,16 -1,15 

PI: influência informativa dos pares  Inovação 0,71 -0,25 -1,11 

Mídia  Inovação 0,68 0,21 3,13 

 

Fonte: Xie e Singh (2007) 

 

A influência informativa dos pares (IP) pode servir como uma fonte de conhecimento 

do mercado e promover informação e conhecimento aos jovens, enquanto a mídia, como 

ferramenta de comunicação que compartilha conhecimento e tendências, demonstra ter 

relevante impacto na inovação dos consumidores. Adicionalmente, Xie e Singh (2007) 

destacam que ainda se deve explorar o efeito individual da televisão, do rádio e de novas 

mídias, como a internet, na socialização do consumidor.  

Em síntese, observa-se que as variáveis socioestruturais e os agentes de socialização 

têm importante peso na decisão de escolha dos consumidores. Esses aspectos influenciam de 

forma perene ao longo do ciclo de vida do consumidor, visto que constantemente 

desenvolvem conhecimento, habilidades, atitudes e valores relacionados ao consumo. 

Na próxima seção, avaliam-se os estilos de decisão de compras e como são impactados 

pelos agentes de socialização. As principais considerações desta seção de socialização do 

consumo estão resumidas no Quadro a seguir:  
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Quadro 2 – Principais considerações da seção – socialização do consumo 

 
Autor(es) Considerações 

Ward (1974) O foco do processo de socialização está no desenvolvimento de conhecimento, 

habilidades, atitudes e valores relacionados ao consumo ao longo do ciclo de vida 

das pessoas. 

Ward, Kless e 

Wackman (1990) 

A socialização do consumo pode ser avaliada em três dimensões: foco no processo, 

transações econômicas e estímulos de marketing. 

Ward, Kless e 

Wackman (1990) 

Os estímulos de marketing são importantes mecanismos de socialização. Os autores 

destacam um alerta nas implicações do uso da televisão e outras mídias na interação 

familiar e aprendizagem do consumo. 

Shim (1996) A socialização do consumo impacta a aprendizagem de habilidades associadas ao 

consumo, tais como os estilos de tomada de decisão. 

Moschis e Moore 

(1979) 

A teoria de socialização é resultante de três outras teorias complementares: o modelo 

de aprendizagem social, o modelo de desenvolvimento cognitivo e a teoria da 

sensibilidade interpessoal. 

Bearden et al. (1989); 

Mascarenhas e Higby 

(1993) 

As influências interpessoais (influência normativa ou informativa) funcionam como 

agentes de socialização. As influências normativas seguem tendências pessoais, 

relacionadas ao desejo de conformidade com as expectativas de um grupo social, a 

fim de obter recompensas ou evitar punições, enquanto as influências informativas 

envolvem uma tendência de aprender sobre os produtos e marcas, observando as 

informações que os outros procuram.  

Shim (1996) Os adolescentes (gênero masculino) tendem a ter atitudes materialistas no seu 

comportamento de consumo, e as adolescentes (gênero feminino) tendem a tomar 

decisões em busca de produtos socialmente desejáveis. 

John (1999) Os pais não treinam conscientemente as crianças mais jovens nos hábitos do 

comportamento do consumidor. As crianças tendem a aprender habilidades de 

consumo a partir de um processo de observação direta de como os pais agem. 

Singh, Chao e Kwon 

(2006) 

O papel dos pais como agente de socialização evolui, passando de um papel 

disciplinador, para orientador e amigo do adolescente. O controle parental sobre o 

consumismo infantil tende a diminuir com o aumento da idade. 

Hota e McGuiggan 

(2006) 

Os pares influenciam direta e indiretamente na preferência por produtos e marcas, 

seja influenciando no aspecto informacional ou no aspecto de sociabilidade, fazendo 

com que o consumidor adolescente faça a opção por determinado produto para se 

sentir inserido no grupo social. 

Moschis e Churchill 

(1978) 

Quanto mais idade os consumidores têm, menos eles consultam os pais e mais aos 

seus pares sobre hábitos de consumo. 

John (1999) A mídia, incluindo, principalmente, a televisão, pode desempenhar um papel de 

mediação sobre a influência de outros agentes da socialização, uma vez que oferece 

oportunidades para orientar o consumo. 

 

Fonte: O autor 

 

2.3. ESTILOS DE DECISÃO DE COMPRA 

O ser humano toma constantes decisões ao longo de sua vida, e todas são resultantes 

de uma confluência de processos sociais, pessoais, ambientais e econômicos, que exercem 

alguma influência, determinando o comportamento dos indivíduos. Para Bettman, Johnson e 

Payne (1991), a escolha típica de um consumidor consiste em um conjunto de alternativas, 

cada uma descrita por diversos atributos, que definem os benefícios esperados.  
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Os autores enfatizam que a dificuldade da escolha geralmente vai aumentar, 

primeiramente em razão do número de alternativas e atributos, em segundo lugar, se algum 

valor de um atributo específico for difícil de ser mensurado; e por último, se o número de 

atributos compartilhados se tornar menor. Ademais, a decisão de escolha do consumidor será 

realizada com base em valores, desenvolvidos a partir de autoconceitos, e benefícios, 

desenvolvidos a partir de atributos (Figura 2): 

 
Figura 2 – Modelo de decisão de compra 

 

 
Fonte: O autor 

 

Quanto à influência dos atributos na intenção de compra do consumidor, é possível 

destacar que são considerados três tipos de atributos: (a) atributos característicos, que 

descrevem as propriedades físicas dos produtos; (b) os atributos benéficos, que se referem à 

utilidade proporcionada quando o produto é consumido, e (c) atributos de imagem, que 

indicam ostentação por parte do consumidor e simbolizam a imagem que o consumidor deseja 

transmitir (LEFKOFF-HAGIIJS; MANSON, 1993). 

Existem diversos fatores que podem influenciar a preferência por certos atributos 

como, por exemplo, os traços típicos de uma pessoa e sua personalidade, as influências 

sociais, culturais, psicológicas e os meios de comunicação. Conforme Mackenzie (1986), a 

propaganda pode influenciar a avaliação do consumidor quanto à relevância dos atributos, 

pois pode direcionar a atenção para certos aspectos do produto, recebendo maior importância 

pelo consumidor ao serem enfatizados. Dessa forma, pode-se concordar com Engel, 

Blackwell e Miniard (2000) quando observam que os atributos de um produto tendem a variar 

substancialmente na importância que têm para os consumidores quando esses formam suas 

atitudes sobre os produtos. 

Os benefícios, segundo Weinstein (1995) e Vriens e Ter Hofstede (2000), são o 

conjunto de vantagens ou satisfações que um produto proporciona nas necessidades ou 

desejos dos consumidores, indo além das características do produto. Os benefícios são o 
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resultado da utilização do produto pelo consumidor, como facilidade de uso, conforto e 

conveniência, por exemplo, servindo, assim, para satisfazer às necessidades físicas, 

emocionais ou psicológicas do consumidor. 

Mowen e Minor (1998) diferem os atributos dos benefícios afirmando que enquanto os 

atributos puderem ser definidos como aspectos ou características do produto, os benefícios 

serão os resultados positivos que o atributo proporciona ao consumidor. Os benefícios são 

uma soma de vantagens ou satisfações trazidas por um produto que consiga suprir as 

necessidades ou desejos de um indivíduo. 

De acordo com Gutman (1982), ao avaliar um produto ou serviço, o consumidor 

normalmente tende a buscar informação sobre os benefícios de um produto específico, e sua 

motivação principal não é determinada pelos atributos físicos desse produto, mas pelos 

benefícios que os atributos oferecem. O autor afirma que essa forma de raciocínio utilizada 

pelo consumidor resulta de um processo baseado no modelo teórico de expectativas e valores 

do consumidor. 

Dessa maneira, as ações do consumidor para a escolha geram resultados que farão com 

que ele aprenda quais deve evitar ou desejar e que guiarão suas escolhas futuras. Por meio 

desse processo de aprendizagem, passará a pensar em um produto ou serviço segundo seus 

atributos, as consequências relacionadas ao seu uso e sua instrumentalidade para o alcance de 

valores pessoais relevantes (GUTMAN, 1982). 

O valor no comportamento do consumo assume um papel importante na percepção do 

consumidor, ou seja, como o consumidor avalia atributos intrínsecos e extrínsecos de um 

produto para resultar na sua escolha. A experiência de compra considera um conjunto de 

valores, não apenas valores objetivos focando no objeto, preço e utilidade funcional, mas 

também aspectos subjetivos inerentes às experiências de consumo (ENGEL; BLACKWELL; 

MINIARD, 2000). 

O autoconceito representa a totalidade dos pensamentos e sentimentos que um 

indivíduo tem em relação a si próprio. Sua busca por agir de forma coerente com seu 

autoconceito torna a percepção de si a base da personalidade humana e da manutenção da sua 

autoestima (MOWEN; MINOR, 1998). Como enfatiza Belk (1988), as heranças de um 

indivíduo têm um papel muito importante na construção da sua identidade, tornando-se parte 

dele próprio, representando o “eu estendido”. 

O autoconceito tem sido abordado em diversas perspectivas. Na teoria 

comportamental, é estudado como um eu formado pela coleção de relações condicionadas do 
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sujeito. Na fenomenologia, o eu é tratado de forma holística. Na teoria orgânica, é concebido 

em termos funcionais e progressistas. Na teoria cognitiva, é visto como um sistema conceitual 

que processa informações sobre o eu (BELK, 1988).  

Uma das abordagens é o interacionismo simbólico, em que a formação do eu está 

relacionada ao relacionamento desse sujeito com os outros. A mente humana, nessa 

abordagem, é fundamentalmente social, assumindo que as pessoas interpretam as ações dos 

outros além de simplesmente reagirem a elas (MICK, 1986). Segundo Solomon (2002), essa 

perspectiva sustenta que as pessoas existem em um ambiente simbólico, e o significado 

atribuído a cada situação ou objeto é determinado pela interpretação desses símbolos. 

Como argumenta Belk (1988), os indivíduos veem seus pertences como uma extensão 

de si próprios, o que pode ser verificado no universo do consumo por estudos que comprovam 

a relação entre autoconceito e determinados produtos. Alguns segmentos de mercado 

compram a qualidade percebida como um símbolo que diz algo a respeito do dono do objeto, 

reforçando a ideia de que a dimensão intangível e simbólica do produto representa a 

exteriorização do eu de quem o consome, retratando sua personalidade. O consumo parece ser 

o modo ativo da relação, não só com os objetos, mas com o mundo, mediante os objetos 

(MIRANDA, 1998). O valor simbólico agregado ao valor funcional dos objetos de consumo 

vem atender ao objetivo claro: acompanhar as mudanças das estruturas sociais e interpessoais 

(BAUDRILLARD, 2008). 

A compra propriamente dita tem sido apontada como a apropriação do produto em 

questão e o fornecimento de valores hedônicos evocados durante a experiência de consumo 

(BABIN; DARDEN; GRIFFIN, 1994). Segundo o dicionário da língua portuguesa Aurélio, o 

termo hedonismo se origina de uma palavra grega, que significa prazer. Hedonismo é a 

“doutrina que considera que o prazer individual e imediato é o único bem possível, princípio e 

fim da vida moral.” Assim, o valor de compra deve representar mais do que a utilidade 

funcional (utilitária), mas também os prazeres e aspectos simbólicos (valor hedônico) 

proporcionados pela experiência de compra e uso do produto. No estudo de Babin, Darden e 

Griffin (1994), os autores consideram o valor a partir de uma perspectiva de experiência de 

compra, reconhecendo que essa está relacionada intimamente com respostas hedônicas e 

consequências tangíveis. 

O comportamento utilitarista do consumidor é relacionado com uma tarefa racional. O 

valor utilitarista percebido nas compras pode resultar de uma necessidade circunstancial do 

consumidor, em vez de um objetivo de prazer (BABIN; DARDEN;  GRIFFIN, 1994). As 
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compras com valores hedônicos refletem o potencial do entrentenimento e emoção da compra. 

A aquisição de bens pode ser incidental na experiência de compra. As pessoas consomem para 

experimentar o benefício da compra e não simplesmente a partir do benefício da compra que 

consomem (BABIN;  DARDEN; GRIFFIN, 1994). 

Nesse sentido, a aquisição de produtos não é o que pode parecer. A compra pode ser 

impulsionada por algo que não seja os atributos do produto tangível. As compras por impulso, 

por exemplo, são resultado mais de uma necessidade de compra do que de uma necessidade 

do produto (ROOK, 1987). Muitas vezes, os entusiastas de produtos adquirem itens por 

respostas hedônicas associadas ao autoconceito proporcionado pelo produto, e não por 

qualquer benefício utilitário (BABIN; DARDEN; GRIFFIN, 1994). 

Para Babin, Darden e Griffin (1994), a preferência por elementos de um fator 

hedônico ou utilitário pode inibir a decisão baseada no outro fator. Por exemplo, fatores 

associados ao aumento do valor hedônico podem interferir na análise da escolha e resultar em 

decisões com valor utilitário menor. As decisões baseadas em respostas hedonistas também 

podem ter um efeito terapêutico. A atividade benevolente, por exemplo, pode produzir uma 

recompensa hedônica por meio da autogratificação, que é útil no controle do humor (BABIN; 

DARDEN; GRIFFIN, 1994). Na verdade, as respostas hedônicas de atividades comerciais 

podem, às vezes, ser um objetivo que se pretende alcançar, em oposição à aquisição do 

produto como um objetivo. Assim, as compras com um objetivo podem ser distinguidas de 

compras como objetivo (principal). 

O estudo dos autores propôs criar escalas que pudessem explicar o comportamento 

hedônico e utilitário do consumidor. Inicialmente, foram realizadas sessões de focus group 

com os participantes para compreender como avaliavam a decisão de escolha de diferentes 

itens e a ida ao shopping. Foi feita uma investigação do que faz as decisões de compra serem 

ou não bem sucedidas e agradáveis. As respostas variaram de expressões buscando um 

escape, como por exemplo, “gosto de fazer compras, pois me ajuda a esquecer os meus 

problemas”; até considerações lúdicas e funcionais. 

As respostas de todos os respondentes foram categorizadas por juízes em dimensões 

de acordo com o nível de intensidade (baixa, média e alta) concernente ao conteúdo utilitarista 

ou hedonista. A Tabela 66, no Apêndice 4, identifica 15 itens e respectivas cargas dos fatores 

para as dimensões de valores hedônicos e utilitários. 

Ao avaliar os motivos de ida ao shopping, as motivações de compra dos consumidores 

em geral variam individualmente. Enquanto alguns consumidores são mais voltados para as 
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compras como uma tarefa (aquisição de um produto), outros são mais voltados para a 

atividade em si, juntamente com o envolvimento sensorial e emocional que a compra 

proporciona. Coerentemente com essa linha de pensamento, Babin, Darden e Griffin (1994) 

encontraram uma correlação positiva entre as motivações dos entrevistados para as compras e 

o valor hedônico buscado. Compradores compulsivos talvez enxerguem a aquisição de 

produtos como pouco importante em comparação com a satisfação emocional que a compra 

fornece (O'GUINN; FABER, 1989).  

Os resultados das análises estatísticas do estudo de Babin, Darden e Griffin (1994), 

conforme Tabela 2, a seguir, identificaram correlação positiva com a compulsividade de 

compra e o valor hedônico (ф = 0,34, p <0,001). Estes resultados indicam que os 

consumidores podem utilizar as compras como uma forma de terapia na gestão de suas 

emoções. No caso do consumo compulsivo, no entanto, essa terapia pode rapidamente se 

transformar em um comportamento destrutivo. 

 

Tabela 2 – Estimativa de correlação de valores hedônico e utilitários 

 

 

 

  Estimativa de 

correlação de Pearson 

Variável Número 

de itens 

Alfa Valor 

hedônico 

Valor 

utilitário 

Motivação da experiência de compra 8 0,86 0,56 *** -0,02 

Compra compulsiva  5 0,76 0,34 *** -0,08 

Prazer 6 0,85 0,47 *** 0,31 *** 

Excitação/satisfação 5 0,86 0,61 *** 0,26 *** 

Percepção de barganha 1 - 0,29 *** 0,26 *** 

Quantidade gasta 1 - 0,16 ** 0,24 *** 

Compras não planejadas 1 - 0,18 *** 0,09 

Pressão do tempo 3 0,75 -0,25 *** -0,23 *** 

Satisfação geral 1 - 0,51 *** 0,53 *** 

Observação: Correlação para os níveis de significância: 

** p < 0,01. 

*** p < 0,001. 

 

Fonte: Babin, Darden e Griffin (1994) 

 

O prazer e a excitação/satisfação também foram indicados como correlação positiva 

para valores hedônicos e utilitários. Todavia, os resultados indicaram que essas variáveis 

tiveram maior associação com os valores hedônicos. Os autores também identificaram que a 

percepção da barganha pode ter efeito nos valores hedônicos e utilitários. Essa conclusão é 

ponderada pela consequência que os descontos e barganha têm no sentimento de compras 

“inteligentes”, aumentando o valor hedônico, e na percepção de eficiência, criando um valor 

adicional utilitário.  
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Para corroborar a percepção de Rook (1987), os resultados revelaram que as compras 

por impulso, subconjunto de compras não planejadas, levam a respostas mais hedonistas e são 

menos susceptíveis de satisfazer uma necessidade utilitária.  

A pressão do tempo também foi vista com efeito no valor percebido nas compras: com 

o aumento da pressão de tempo para realizar as compras, ocorreram sentimentos de 

diminuição de liberdade e espontaneidade do consumidor. Estatisticamente, a pressão do 

tempo mostrou ter correlação negativa com o efeito hedônico e utilitarista. Finalmente, tanto 

os valores utilitaristas quanto hedônicos tiveram correlação estatística positiva com a 

satisfação geral do consumidor.  

Para Puri (2001), os estilos de decisões de consumidores impulsivos podem ser 

categorizados em duas dimensões: decisões prudentes e hedônicas. O Quadro 3, a seguir, 

sugere as variáveis que contemplam as dimensões de estilos de decisões prudentes e 

hedônicas: 

 

Quadro 3 – Estilos de decisão de consumidores impulsivos 

 

Prudente 

Autocontrolado 

Responsável 

Contido 

Racional 

Metódico 

Planejador 

Hedônico 

Impulsivo 

Extravagante 

Tentado facilmente 

Gastador 

Descuidado 

 

Fonte: Adaptado de Puri (2001) 

 

O estilo de decisão do consumidor representa aspectos cognitivos e afetivos do seu 

comportamento, similar ao conceito de personalidade na psicologia (KAMARUDDIN; 

MOKHLIS, 2003). Os psicólogos sugerem que os traços de personalidade têm alto impacto 

no comportamento humano. Sproles e Kendall (1986) definem o estilo de tomada de decisão 

do consumidor como uma orientação mental, que caracteriza sua abordagem para fazer 

escolhas. 

Nesse sentido, desenvolveram o Consumer Style Inventory (CSI), com um total de 32 

itens (vide Apêndice 1), segmentados em oito categorias de estilo de decisão, conforme a 

consciência da alta qualidade; consciência do preço; impulsivo; compra deliberada – confusão 

devido à variedade; consciência da marca; consciência da novidade/aspecto fashion; recreação 
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e hedônica e habitual lealdade à marca. Autores como Kamaruddin e Mokhlis (2003) e Shim 

(1996) recategorizaram essas categorias em três macros grupos: estilo de decisão desejável, 

decisão não desejável e decisão social e hedônica. No Quadro 4, a seguir, observam-se as 

características de cada uma das oito categorias propostas pelos autores: 

 

Quadro 4 – Estilos de tomada de decisão 

 
Estilos de Tomada de Decisão Características 

A. Estilo de decisão desejável 

Consciência da alta qualidade 

 

Consumidores que buscam cuidadosamente e sistematicamente 

por produtos da melhor qualidade. Na maioria das vezes, eles 

não estão satisfeitos com os bons produtos. 

Consciência do preço Consumidores particularmente conscientes do preço de venda. 

Preços baixos são bastante importantes, mas esses consumidores 

buscam obter o melhor valor pelo o que foi pago. Esses 

consumidores são tipicamente clientes comparadores de preço.  

B. Estilo de decisão não-desejável 

Impulsivo 

 

Consumidores que tendem a comprar no impulso do momento e 

parecem despreocupados sobre o quanto gastam nas compras. 

Compra deliberada – confusão devido à 

variedade 

Consumidores que percebem muitas marcas para escolher nas 

lojas. Eles são susceptíveis de sobrecarga de informação na 

decisão de compra. 

C. Estilo de decisão social e hedônica 

Consciência da marca Consumidores orientados para comprar os itens mais caros e 

marcas mais conhecidas. Eles preferem os best-sellers e marcas 

de anúncios. 

Consciência da novidade/aspecto fashion 

(moda) 

 

Consumidores que gostam de novidade e produtos inovadores. 

Eles se emocionam na busca de coisas novas. Manter-se 

atualizado com os estilos e novidades é importante para este 

tipo de consumidor. 

Recreação e hedônica Consumidores que veem o shopping como diversão e 

entretenimento. Esses consumidores sentem que esta atividade é 

agradável e fazem compras pela diversão que a atividade 

proporciona. 

Habitual, leal à marca Consumidores que têm lojas e marcas favoritas. Eles formaram 

hábitos de escolher repetidamente tais lojas e marcas. 

 

Fonte: Adaptado de Kamaruddin e Mokhlis (2003), Shim (1996) e Sproles e Kendall (1986).  

 

Ao se comparar os resultados obtidos dos três estudos citados acima, nota-se que o 

Alfa de Cronbach1 obtido para cada estilo de decisão do consumidor (Tabela 3) é aceitável 

estatisticamente para confiabilidade (MALHOTRA, 2001). Salienta-se que o estudo de 

Sproles e Kendall (1986) contou com 482 estudantes de escolas do segundo grau, o de Shim 

(1996) com 1954 estudantes de 29 diferentes escolas do segundo grau e o de Kamaruddin e 

Mokhlis (2003) com 934 adolescentes, com idade entre 16 a 19 anos. 

 

 

                                                 

1 Estilo impulso teve Alfa de Cronbach (0,43) próximo da região limítrofe aceitável. 
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Tabela 3 – Comparação dos coeficientes estatísticos dos estilos de decisão 

 

Estilos de Tomada de Decisão 

Coeficiente de Alfa de Cronbach 

Sproles e 

Kendall (1986) 
Shim (1996) 

Kamaruddin e 

Mokhlis (2003) 

A. Estilo de decisão desejável 

Consciência da alta qualidade 0.69 0.73 0.75 

Consciência do preço 0.48 0.68 0.57 

B. Estilo de decisão não-desejável 

Impulsivo 0.41 0.45 0.43 

Confuso pela oferta de opções 0.51 0.62 0.70 

C. Estilo de decisão social e hedônica 

Consciência da marca 0.63 0.72 0.72 

Consciência da novidade/aspecto fashion 0.76 0.70 0.70 

Recreativa e hedônica 0.71 0.86 0.78 

Habitual, leal à marca 0.54 0.63 0.69 

 

Fonte: Adaptado de Kamaruddin e Mokhlis (2003), Shim (1996) e Sproles e Kendall (1986). 

 

 

Ao se ter como base o Consumer Style Inventory (CSI), a pesquisa de Kim et al. 

(2009) corroborou as três dimensões de estilo de decisão propostas por Kamaruddin e 

Mokhlis (2003), Shim (1996) e Sproles e Kendall (1986), apresentada na Tabela 67 no 

Apêndice 6. 

Os estudos prévios de estilos de decisão (KAMARUDDIN; MOKHLIS, 2003; SHIM, 

1996) avaliaram ainda como esses estilos são afetados pelos agentes do processo de 

socialização do consumo. Nesse aspecto, os autores pesquisaram se os estilos de decisão 

interagiam com os agentes de socialização, ou seja, pais, colegas, mídia impressa, comerciais 

de televisão e educação na escola. Os resultados das análises de regressão sugerem que existe 

relação significativa2 entre os fatores sociais e estruturais do processo de socialização e o 

estilo de decisão dos consumidores. 

Na Tabela 4, a seguir, observa-se a análise de regressão do estudo de Shim (1996), 

considerando como os agentes de socialização do consumo influenciam os estilos de decisão. 

Os resultados ilustram que os pares têm uma alta relação na adoção do estilo de decisão social 

e hedônica dos adolescentes, principalmente no que tange às decisões com relação à 

consciência da novidade/aspecto fashion, recreativa e hedônica e a consciência da marca: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2 Apesar de os coeficientes R2 terem sido baixos. 
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Tabela 4 – Relação dos agentes de socialização com os estilos de decisão 

 

Agentes de 

Socialização 

Estilos de Decisão 

Utilitarista Não-desejável 

Consciência da 

alta qualidade 

Consciência do 

preço 
Impulsivo 

Confuso pela oferta 

de opções 

Pais 0.09** 0.24*** NS 0.06*** 

Pares 0.18*** NS 0.19*** 0.22*** 

Mídia impressa 0.12*** 0.06** NS 0.09** 

Comerciais de TV NS NS 0.14*** NS 

Educação na escola NS 0.08** NS 0.12** 

Idade NS 0.09*** NS NS 

Gênero -0.09** NS NS NS 

R
2
 0.11 (0.11) 0.20 (0.20) 0.09 (0.08) 021 (0.20) 

Sig. F 17.6*** 38.3*** 29.6*** 41.8*** 

Agentes de 

Socialização 

Estilos de Decisão 

Estilo de decisão social e hedônica 

Consciência da 

marca 

Consciência da 

novidade/aspecto 

fashion 

Recreativa e 

hedônica 

Habitual, leal à 

marca 

Pais -0.07*** NS NS NS 

Pares 0.35*** 0.40*** 0.40*** 0.19*** 

Mídia impressa NS NS 0.06** NS 

Comerciais de TV 0.14*** 0.10*** 0.09*** 0.14** 

Educação na escola -0.06* NS NS NS 

Idade NS NS -0.05** NS 

Gênero -0.23*** 0.07** 0.30*** NS 

R
2
 0.24 (0.23) 0.26 (0.23) 0.40 (0.40) 0.14 (0.13) 

Sig. F 53.4*** 53.1*** 117.1*** 21.9*** 

* P< 0.05; ** P<0.01; *** P<0.001. 

NS: não significante 

 

Fonte: Shim (1996) 

 
Para o estudo de Kamaruddin e Mokhlis (2003), os pares também foram os agentes de 

socialização dos consumidores mais importantes, contribuindo nos estilos de decisão 

desejáveis e não desejáveis. A mídia impressa e comerciais de televisão também foram 

considerados fontes importantes nos estilos de decisão (desejáveis e não-desejáveis). Os pais e 

a educação na escola, no entanto, não foram considerados significantes estatisticamente no 

estilo de decisão dos adolescentes (KAMARUDDIN; MOKHLIS, 2003). 

Ainda segundo os resultados desses autores, o destaque do estudo é que os pais não 

contribuíram, estatisticamente, para a formulação de tomada de decisões para os adolescentes. 

Esse resultado pode ser explicado, pois os pais, hoje em dia, dão maior liberdade a seus filhos 

adolescentes para fazerem suas próprias compras e decisões de consumo. Ressalta-se que 

esses resultados são contraditórios às descobertas dos estudos de Hota e McGuiggan (2006) e 

Xie e Singh (2007). 
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A Tabela 5, a seguir, ilustra os resultados das relações estatísticas existentes dos 

agentes de socialização do consumo com os estilos de decisão do estudo de Kamaruddin e 

Mokhlis (2003): 

 

Tabela 5 – Relação dos agentes de socialização com os estilos de decisão (b) 

 

Agentes de 

Socialização 

Estilos de Decisão 

Desejável Não-desejável 

Consciência da 

alta qualidade 

Consciência do 

preço 
Impulsivo 

Confuso pela oferta 

de opções 

Pais NS NS NS NS 

Pares 0.123 *** 0.073* 0.134*** 0.159*** 

Mídia impressa NS 0.112*** -0.066* NS 

Comerciais de TV NS 0.095** NS 0.143*** 

Educação na escola NS NS NS NS 

R
2
 0.015 (0.014) 0.012 (0.018) 0.019 (0.017) 0.063 (0.061) 

Sig. F 14.333 6.704 8.854 31.093 

 

Agentes de 

Socialização 

Estilos de Decisão 

Estilo de decisão social e hedônica 

Consciência da 

marca 

Consciência da 

novidade/aspecto 

fashion 

Recreativa e 

hedônica 

Habitual, leal à 

marca 

Pais -0.06* -0.109** NS NS 

Pares 0.176*** 0.22*** 0.085* 0.15*** 

Mídia impressa 0.232*** 0.133*** 0.078* 0.146*** 

Comerciais de TV 0.108** 0.154*** 0.095** NS 

Educação na escola NS 0.097** NS NS 

R
2
 0.145 (0.141) 0.166 (0.162) 0.036 (0.033) 0.053 (0.051) 

Sig. F 39.238 37.047 11.608 25.953 

* P< 0.05; ** P<0.01; *** P<0.001. 

NS: não significante 

 

Fonte: Kamaruddin e Mokhlis (2003). 

 

Nota-se que a mídia impressa teve o maior coeficiente beta de relação estatística com 

o estilo de decisão com consciência da marca, significando o alto nível de impacto que a 

mídia impressa tem na decisão relacionada à marca pelos adolescentes. Os resultados 

estatísticos consideram ainda que a mídia impressa demonstra ser mais efetiva do que os 

comerciais de TV nas decisões relacionadas à lealdade da marca. Esses resultados podem 

sugerir aos profissionais de marketing ações mercadológicas para validar a efetividade dessas 

relações.  

Ainda segundo a variável mídia impressa, os resultados demonstram que ela tem 

relação negativa, estatisticamente, com a decisão impulsiva do consumidor. Esse resultado 

sugere que quanto mais os adolescentes têm acesso à mídia impressa, menos tendem a tomar 

decisões impulsivas, um reflexo da influência informativa que a mídia exerce na decisão 

desse tipo de consumidor. 
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Em síntese, percebe-se que os estilos de decisão de compra são afetados por variáveis 

relacionadas ao consumidor e ao consumo propriamente dito. Nesse sentido, cabe 

compreender quais valores os consumidores julgam no processo de escolha de compra e como 

esses afetam os atributos e benefícios determinantes da compra. Como observado 

anteriormente, os estilos de decisão também são afetados pelos agentes de socialização do 

consumo em diferentes níveis. Conforme o objetivo principal deste estudo, na próxima seção, 

ilustram-se conceitos de compra por impulso e como esse construto pode influenciar na 

decisão de compra. As principais considerações desta seção estão resumidas no Quadro 5, a 

seguir:   

 

Quadro 5 – Principais considerações da seção – estilos de decisão de compra 

 

Autor(es) Considerações 

Mackenzie (1986) A propaganda pode influenciar a avaliação do consumidor quanto à relevância dos 

atributos, pois ela pode direcionar a atenção para certos aspectos do produto. 

Gutman (1982) O produto é avaliado de acordo com seus atributos, as consequências relacionadas 

ao seu uso e a sua instrumentalidade para o alcance de valores pessoais relevantes. 

Belk (1988) As posses de um indivíduo têm um papel muito importante na construção da sua 

identidade, tornando-se parte dele próprio, representando o “eu estendido”. 

Babin, Darden e Griffin 

(1994) 

A compra propriamente dita é a apropriação do produto em questão e o 

fornecimento de valores hedônicos evocados durante a experiência de consumo. 

Babin, Darden e Griffin 

(1994) 

O valor de compra deve representar mais do que a utilidade funcional (utilitária), 

mas também os prazeres e aspectos simbólicos (valor hedônico) proporcionados 

pela experiência de compra e uso do produto. 

Rook (1987) A compra pode ser impulsionada por algo que não seja os atributos do produto 

tangível. As compras por impulso, por exemplo, são resultados mais de uma 

necessidade de compra do que a necessidade do produto. 

Babin, Darden e Griffin 

(1994) 

As decisões baseadas em respostas hedonistas também podem ter um efeito 

terapêutico.  

 

Fonte: O autor 

 

2.4. COMPRA POR IMPULSO 

O fenômeno da compra por impulso tem sido alvo de pesquisa por mais de meio 

século e tem diferentes interpretações conceituais (PIRON, 1991). O comportamento 

impulsivo varia de uma falha imprudente em avaliar alternativas até um comportamento 

anormal, no sentido de não mensurar consequências psicológicas, sociais e econômicas sobre 

os atos (HIRSCHMAN, 1992). 

Segundo Freud, a psicologia psicanalítica mostra que o controle dos impulsos é algo 

socialmente necessário e interpreta os impulsos como produtos de duas forças concorrentes: o 

prazer e o princípio da realidade. O prazer incentiva a gratificação imediata, mas é 

comprometedor, na medida em que uma pessoa responde à realidade em direção à deliberação 
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racional. Os impulsos incentivam ações sem reflexão cuidadosa sobre o objetivo, e com pouca 

ou nenhuma consideração para as reais consequências. Se um indivíduo não tem suficiente 

controle de impulso, representa um eventual defeito que pode levar a graves problemas 

psicossociais em longo prazo (ROOK, 1987). O impulso visa a uma satisfação pessoal, mas 

seguindo o princípio da realidade, visa a uma orientação de médio prazo não somente 

imediata para a satisfação do ego (ROOK, 1987). Os psicólogos sociais também estudam a 

impulsividade por meio de pesquisa experimental sobre a capacidade de retardar a 

gratificação, e muitas vezes, essa necessidade de adiar a gratificação é vista entre as pessoas 

com alta necessidade de realização. 

Como apontam Puri (2001) e Rook e Fisher (1995), o comportamento impulsivo deve 

ser analisado sob uma perspectiva de continuum. Os autores destacam que não se deve 

analisar o termo como simplesmente uma dicotomia, mas como um conceito de que todos os 

indivíduos possuem diferentes níveis de impulsividade que variam conforme o momento e 

estado psicológico. 

O comportamento de compra impulsivo é um ato repentino, irresistível e 

hedonicamente complexo que se opõe ao aspecto racional (KACEN; LEE, 2002). Os 

impulsos de compra são muitas vezes enérgicos e urgentes (ROOK, 1987), caracterizados por 

uma vontade súbita e inesperada de comprar alguma coisa (GARDNER; ROOK, 1988; 

PECK; CHILDERS, 2006; WEINBERG; GOTTWALLD, 1982). Para Rook (1987), pode ser 

difícil resistir aos impulsos, pois muitas vezes esses envolvem lembranças de experiências 

passadas prazerosas que motivam o consumidor a realizá-las novamente. 

O conceito de comportamento compulsivo de compra também pode estar associado a 

atitudes excessivas e incontroláveis de consumo que buscam aliviar tensão, obsessão e stress 

(O'GUINN; FABER, 1989). Pode, inclusive, ser associado a um comportamento doentio, com 

graves consequências comportamentais e cognitivas. Esse estudo busca focar, 

exclusivamente, no comportamento impulsivo de compra. 

Na compra por impulso existe uma alta motivação emocional e um baixo controle 

cognitivo (WEINBERG; GOTTWALLD, 1982). Nesse tipo de compra, o consumidor tende a 

agir de forma menos pensativa, e é comum “pegar” um produto em vez de escolher um 

produto (ROOK, 1987). Conforme o autor, comprar por impulso é uma ação mais emocional 

do que racional. Por essa, razão é mais comum o consumidor se sentir fora de controle no 

momento de uma compra por impulso do que em uma compra contemplativa.  
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Ainda segundo o mesmo autor, três características diferenciam as compras impulsivas 

de outros comportamentos de consumo tradicionais: inicialmente, há uma súbita preocupação 

emocional com o produto; o bem ou serviço é adquirido de forma imediata, sem se preocupar 

com as consequências, resultando na satisfação imediata e melhora do humor e autoestima e, 

por fim, o remorso que pode ser experimentado após a realização das consequências dos atos 

imprudentes, não em razão da falta de utilidade ou satisfação obtida pelo produto, mas porque 

o comportamento impulsivo é atribuído a uma perda de controle emocional (HIRSCHMAN, 

1992; ROOK, 1987).  

Como ressaltam Dittmar et al. (1995), o comportamento de compra por impulso pode 

ser avaliado em duas dimensões: instrumental e simbólica. Na dimensão instrumental, são 

considerados principalmente o uso funcional, a qualidade e os atributos do produto. Na 

dimensão simbólica, busca-se compreender aspectos associados à autoexpressão e identidade 

social. A Figura 3 a seguir, ilustra as dimensões: 

 

Figura 3 – Dimensões da compra por impulso 

 

 

Fonte: Dittmar et al. (1995) 

 

O comportamento de compra impulsivo pode ser definido nos aspectos afetivos, 

cognitivos e reativos do comportamento do consumidor (WEINBERG; GOTTWALLD, 

1982). No que tange ao aspecto afetivo, o consumidor se sente suficientemente capaz de 

realizar algo para promover o seu bem estar. No aspecto cognitivo, tem pouco controle 
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intelectual da decisão de compra e de suas consequências reais. Na definição reativa, seu 

comportamento é em grande parte acionado por uma situação de estímulo especial. Esses 

estímulos podem ser oriundos de fatores ambientais (por exemplo: algum estímulo no ponto 

de venda, promoção, propaganda ou mídia), situacionais (preencher alguma necessidade 

específica ou demanda latente) e sociais (por pressões institucionais do seu grupo social ou 

grupo de referência para o consumo de determinado produto ou serviço). 

Stern (1962) classifica os tipos de compras impulsivas segundo o aspecto cognitivo e o 

estímulo do ambiente (Quadro 6). Para o autor, as compras impulsivas podem ser realizadas 

desde uma intenção prévia reconhecida (compra impulsiva planejada) até o surgimento de um 

desejo não anteriormente identificado (compra impulsiva pura). 

 

Quadro 6 – Características dos tipos de compras impulsivas 

 

Tipos de Compras Impulsivas Características 

Planejada 
A depender das condições de venda, seja por descontos e ofertas especiais, o 

consumidor compra o produto que já tinha intenção prévia 

Lembrada A necessidade previamente identificada é lembrada no ponto de venda 

Sugerida Consumidor compra o produto movido pela novidade 

Pura Ocorre sem nenhum tipo de planejamento prévio ou intenção de compra 

 

Fonte: Adaptado de Stern (1962) 

 

Puri (2001) avalia a possível explicação cognitiva da impulsividade do consumidor 

por meio da perspectiva hedônica e do autocontrole. Para esse autor, existem dois tipos de 

benefícios do comportamento impulsivo: os benefícios hedônicos de ceder à tentação e 

quaisquer outros de imagem orientada para evitar o controle. Assim, toda vez que os custos e 

consequências da impulsividade estiverem mais salientes do que os benefícios, haverá razões 

para o consumidor resistir à tentação e atenuar o comportamento impulsivo.  

Para Cobb e Hoyer (1986) e Rook (1987), os consumidores relatam que, ao 

comprarem impulsivamente, sentem um status de satisfação elevada, tendo ainda uma 

percepção de que puderam preencher suas necessidades de diversão e lazer, representando 

assim o benefício hedônico da compra. 

Em geral, os resultados do comportamento impulsivo na escolha de uma opção 

oferecem benefícios hedonistas imediatos (COBB; HOYER, 1986; ROOK, 1987; ROOK; 

FISHER, 1995), mas também graves consequências em longo prazo e associações negativas. 

Conforme Omar (2001), há uma resistência e tendência generalizada para interpretar o 

comportamento impulsivo como irracional, imaturo, refletido como um desperdício e uma 

atitude arriscada. Pelo fato de os indivíduos que agem por impulso tenderem a fazer isso tão 
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rapidamente e, usualmente, de forma não reflexiva, classificam esse comportamento como um 

pensamento imaturo, levando a comportamentos míopes e inconsistentes. Além disto, os 

impulsos de compra têm sido associados ao pós-venda, com reações de problemas financeiros 

(IYER, 1989), falhas no autocontrole (WOOD, 2005), decepção do produto, sentimento de 

culpa,  desaprovação social e, em geral, autoestima (ROOK, 1987). 

 

2.4.1. A compra por impulso x compra não planejada 

A compra por impulso é definida geralmente como uma compra não planejada, 

caracterizada por decisões tomadas muito rapidamente e com um viés subjetivo em favor da 

posse imediata de bens e serviços (PECK; CHILDERS, 2006; PURI, 2001; ROOK, 1987). 

Esse tipo de compra é descrito como irresistível em comparação à compra planejada 

(KACEN; LEE, 2002). Compradores altamente impulsivos costumam não pensar nos seus 

atos e se sentem emocionalmente atraídos pelo objeto e o desejo de gratificação imediata. 

A literatura da década de 1950 tende a considerar a compra não planejada e a compra 

por impulso como conceitos equivalentes (WEST, 1951). Stern (1962), no entanto, diferencia 

a compra por impulso (como lembrete) da compra impulsiva não planejada. Para o autor, na 

compra por impulso, o consumidor adquire itens necessários que já foram considerados em 

sua memória de trabalho, e na compra por impulso não planejada, adquire itens não 

demandados, como por exemplo, em um shopping que oferece descontos de preço. 

Piron (1991) sintetizou as principais definições de compra por impulso (Apêndice 7). 

Rook (1987) considera a compra por impulso como um súbito e espontâneo desejo de agir, 

um estado de conflito psicológico, em que não há avaliação das consequências dos atos. 

Apesar de a compra por impulso considerar ações não planejadas (PIRON, 1991), não se pode 

afirmar que as compras não planejadas são realizadas de forma impulsiva (WOOD, 2005). 

Planejamento é um termo relativo. Os planos dos consumidores são, por vezes, 

contingenciais e alterados pelas circunstâncias ambientais. Stern (1962) e Weinberg e 

Gottwalld (1982) criticam a definição de compra não planejada como algo demasiadamente 

vago e que pode englobar diferentes tipos de comportamento. O conceito de impulso de 

compra como a diferença entre o que foi comprado versus o que era previsto, ou seja, aquilo 

mentalmente listado antes de entrar em uma loja, é de difícil mensuração, pois os 

consumidores podem ser incapazes de definir suas intenções prévias de compra. Essa 

dificuldade também é atribuída ao arrependimento ou remorso post hoc do impulso e por ser 
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um comportamento suscetível de desejabilidade social. Isto é, os consumidores se comportam 

de forma a serem aceitos socialmente (BAYLEY;  NANCARROW, 1998; MICK, 1986;  

TAUTE; McQUITTY, 2004). 

Para Weinberg e Gottwalld (1982), dentre as formas de mensurar o comportamento 

por impulso, é possível identificar o grau de ativação medido psicologicamente em laboratório 

ou por observação. Em laboratório, é utilizada a técnica de reação galvânica da pele - GSR 

(galvanic skin reaction) ou a observação direta de expressões de mímicas, gestos e ações. Os 

resultados da medição do GSR não permitem afirmações sobre a compra em si, apenas 

registram a ativação de impulsos que acompanham a decisão de compra. 

Assim, é possível afirmar que as decisões de compra impulsiva são não planejadas no 

sentido de serem irrefletidas, mas nem todas decisões não-planejadas são impulsivamente 

decididas. Segundo Rook (1987), a estimativa de compra será atenuada quando um item 

estiver na lista do planejamento, mas a compra da marca desejada pode ser feita por impulso. 

Apesar da diferença apontada entre compra por impulso e compra não planejada, no 

âmbito do varejo, os especialistas em marketing tendem a associar como intercambiáveis 

esses dois conceitos (WOOD, 2005). Essa afirmação pode ser explicada pelo comportamento 

dos clientes que visitam uma loja de varejo e não compram somente os itens que estão na lista 

de compra, ou aqueles itens que os consumidores identificam como uma necessidade prévia. 

Rook e Fisher (1995) observaram que uma média de 38% dos adultos em uma 

pesquisa nacional de marketing responderam afirmativamente à questão: “eu sou um 

comprador impulsivo3”. Wood (2005) observou, porém, que nenhum estudo prévio de compra 

não planejada exaustivamente estimou a proporção de consumidores que entraram em uma 

loja com ou sem planos de comprar, e à medida que compraram, ponderaram se havia sido 

uma compra com intenção prévia ou não planejada.  

Estudos realizados pelo Point-of-Purchase Advertising Institute (POPAI) indicaram 

que 60% das compras realizadas no supermercado e 53% das compras em geral não são 

planejadas (WOOD, 2005). As considerações no Quadro 7, a seguir, apontam que alguns 

consumidores gostariam de diminuir, outros de manter ou aumentar as compras por impulso: 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3 Isso significa que os consumidores tomam decisões de compra não planejadas. 
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Quadro 7 – Reações para compras não planejadas e impulsivas 

 

Diminuir o impulso de compra 

“Diminuiria. Eu costumo comprar mais do que eu preciso” 

“Eu diminuiria. Embora muitos dos itens adquiridos não fossem caros e 

necessários” 

“Eu diminuiria o meu impulso de compra. Porque quando eu cedo ao 

impulso, isso estraga o meu orçamento” 

Aumentar o impulso de compra 

“Gostaria de aumentar o meu impulso de compra porque quando eu 

compro por impulso eu sinto prazer nas compras.” 

"Geralmente, os meus hábitos de compras são muito bem definidos e 

planejados. Isto é, eu compro itens necessários que são reconhecidos 

com antecedência. Poderia ser interessante e divertido me sentir 

suficientemente livre para entrar em uma loja e comprar qualquer coisa 

que fosse atraente para mim”. 

 

Fonte: Wood (2005). Tradução livre. 

 

Uma parte substancial dos consumidores, em torno de 25%, indicou que iriam manter 

o seu nível de compra por impulso no mesmo patamar, porque tal tipo de comportamento não 

era um problema e não viam nenhuma razão para mudar. Para Wood (2005), a descoberta foi 

um indicativo de que se alguns respondentes pudessem mudar seus hábitos de compras, iriam 

aumentar as suas compras por impulso. Apesar de os resultados da pesquisa de Wood (2005) 

indicarem as reações dos consumidores, não se pode deixar de salientar o efeito da 

desejabilidade social nas respostas dos pesquisados. Seu efeito pode criar vieses de 

comportamento dos respondentes para afirmativas moralmente aceitas pela sociedade ou 

grupo social da qual façam parte. 

Em síntese, observa-se que a impulsividade de compra é um comportamento cognitivo 

que visa a uma satisfação hedônica proporcionada pela aquisição ou pelo uso de determinado 

produto ou serviço. Todos os indivíduos possuem diferentes níveis de impulsividade, que 

variam conforme o momento e estado psicológico. Por essa razão, é preciso compreender 

como os diferentes agentes influenciadores do comportamento impulsivo de compra atuam, 

inclusive os aspectos de desejabilidade social e avaliação normativa.  

Conforme o objetivo principal deste estudo, ou seja, avaliar a relação de variáveis que 

afetam a tendência de impulso e desejo de compra, na próxima seção, ilustram-se outros 

fatores intervenientes do consumo por impulso. As principais considerações desta seção de 

compra por impulso estão resumidas no Quadro 8, a seguir:   
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Quadro 8 – Principais considerações da seção – compra por impulso 

 
Autor(es) Considerações 

Hirschman (1992) O comportamento impulso varia de uma falha imprudente em avaliar alternativas 

até um comportamento anormal, no sentido de não mensurar consequências 

psicológicas, sociais e econômicas sobre os atos. 

Rook (1987) O impulso visa a uma satisfação pessoal, mas seguindo o princípio da realidade, o 

visa a uma orientação de médio prazo não somente imediata para a satisfação do 

ego. 

Rook e Fisher (1995);  

Puri (2001) 

O comportamento impulsivo deve ser analisado sob uma perspectiva de continuum. 

Não é simplesmente uma dicotomia. Os indivíduos possuem diferentes níveis de 

impulsividade que variam conforme o momento e estado psicológico. 

Kacen e Lee (2002) O comportamento de compra impulsivo é um ato repentino, irresistível e 

hedonicamente complexo que se opõe ao aspecto racional. 

Rook (1987) Comprar por impulso é uma ação mais emocional do que racional. Por essa razão, é 

mais comum o consumidor se sentir fora de controle no momento de uma compra 

por impulso do que em uma compra contemplativa.  

Rook (1987) A compra por impulso é um súbito e espontâneo desejo de agir, sendo um estado de 

conflito psicológico no qual não há avaliação das consequências dos atos. 

Peck e Childers (2006);  

Tsai e Tung (2008) 

As características do ambiente podem afetar, positivamente ou não, o impulso de 

compra e captar a atenção do consumidor, sejam com a disponibilidade e 

diversidade de oferta de produtos, promoções no ponto de venda, anúncios, venda 

pessoal, iluminação e layout. 

 

Fonte: O autor 

 

 

2.4.2. Outros fatores intervenientes da compra por impulso 

 

A compra por impulso é um comportamento reativo e muitas vezes envolve respostas 

de ações imediatas a um estímulo. Estudos anteriores realizados demonstraram que muitos 

fatores influenciam o comportamento de compra impulsiva, desde o humor do consumidor ou 

estado emocional (BEATTY; FERREL, 1998; COSTA, 2002; ROOK, 1987; ROOK; 

GARDNER, 1993; WEINBERG; GOTTWALD, 1982), o traço de personalidade da 

impulsividade (PURI, 2001; ROOK; FISHER, 1995), a avaliação normativa da compra por 

impulso (DHOLAKIA, 2000; KWAK et al., 2006; ROOK; FISHER, 1995), o autoconceito 

(DITTMAR et al., 1995) e fatores demográficos, como por exemplo, a idade (KACEN; LEE, 

2002).  

O Quadro 9, a seguir, ilustra alguns modelos teóricos de impulsividade de compra e a 

relação das respectivas variáveis que afetam os modelos teóricos (Apêndice 8). 
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Quadro 9 – Variáveis do modelo teórico de compra por impulso consideradas em uma série de estudos 

 

Autor / Ano Variáveis do modelo teórico consideradas 

Beatty e Ferrel (1998) Tempo disponível, recursos financeiros, prazer, circulação na loja, afeto negativo e 

positivo 

Dholakia (2000) Estímulos de marketing, traços de impulsividade, fatores situacionais, avaliação 

cognitiva 

Youn (2000) Componente afetivo e cognitivo da impulsividade 

Costa (2002) Ambiente, circulação na loja, impulsividade e emoções 

Taute e McQuitty 

(2004) 

Normas sociais, normas pessoais e impulsividade 

Kwak et al. (2006) Traços de impulsividade, avaliação normativa, decisão de compra impulsiva 

Zhang, Prybutok e 

Strutton (2007) 

Intenção de compra, normas subjetivas, traços de impulsividade e gênero 

Tsai e Tung (2008) Promoções de venda e experimentos de marketing 

 

Fonte: O autor 

 

Nas palavras de Rook (1987), é preciso investigar outros fatores situacionais 

envolvidos na compra por impulso, como o ambiente social (se a compra está sendo realizada 

acompanhada ou somente pelo comprador), a ocasião da compra (se a compra é para 

presentear alguém ou não), o aspecto temporal (compras realizadas à noite ou de dia) e o 

ambiente físico (no sentido de ruídos ou ações de ponto de venda que podem potencializar a 

compra por impulso). 

A seguir, aborda-se como aspectos ambientais e pessoais influenciam o 

comportamento do consumidor e como as estratégias para resistir ao consumo são utilizadas 

no contexto de compra por impulso. 

 

2.4.2.1. Influências ambientais no comportamento do consumidor 

 

Nos últimos anos, observou-se que empresas varejistas e de serviços atuam em um 

ambiente cada vez mais competitivo. Visto que parte das decisões de compra ocorre no ponto 

de venda, as empresas têm buscado soluções inovadoras para diferenciar sua oferta de 

soluções e produtos. Uma maneira de diferenciar os pontos de venda é por meio do ambiente 

de compra personalizado para atender às necessidades dos clientes, não só em termos de 

mercadoria, conveniência e preço, mas também na oferta de uma atmosfera de compra 

agradável e que, possivelmente, transmita emoção ao consumidor (MORRISON et al., 2011). 

Afinal, como destacam Farias, Kovacs e Silva (2007) e Walsh et al. (2011), um ambiente da 

loja atraente pode criar reações positivas nos consumidores e gerar ganhos financeiros 

imediatos.  
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Mehrabian e Russell (1974) definiram os efeitos das variáveis do meio ambiente sobre 

os estados emocionais e comportamento das pessoas. Esses autores criaram o que, na 

psicologia ambiental, chama-se o modelo estímulo-organismo-resposta (S-O-R). Nesse 

modelo, as informações sensoriais da atmosfera do ambiente influenciam a percepção 

cognitiva e o estado afetivo, podendo alterar o comportamento dos indivíduos.  

A atmosfera de um ponto de venda tradicional é composta por três dimensões 

principais que influenciam a percepção do consumidor: ambiente, design, e fatores sociais 

(FARIAS; KOVACS; SILVA, 2007). O ambiente está relacionado à percepção dos cinco 

sentidos, o design relaciona-se aos aspectos racionais e emocionais, como o layout e as cores, 

respectivamente, e o elemento social diz respeito às pessoas que prestam atendimento no 

ponto de venda. A Figura, a seguir, ilustra o modelo S-O-R (stimulus – organism – response). 

 

Figura 4 – Modelo S-O-R (stimulus – organism – response) 

 

Fatores do ambiente

de varejo

Fatores do ambiente

Layout e Design

Fatores sociais

Validação cognitiva

Percepção do valor do produto

Percepção da qualidade do 

serviço

Percepção do consumidor

Emoções positivas

Emoções negativas

Respostas da Emoção
Posicionamento do 

comportamento

Respostas

comportamentais

Estímulo (S) Organismo (O) Resposta (R)

Variável de controle: percepção do planejamento de compra, urgência para

compra, familiaridade com o ambiente e conveniência  
 
Fonte: Mehrabian e Russell (1974) 

 

 

Adicionalmente, Walsh et al. (2011) consideraram que as reações cognitivas do 

consumidor referentes às variáveis da atmosfera do ambiente da loja, incluindo som ambiente, 

aromatização, qualidade dos produtos, qualidade do atendimento e preço, têm relação com 

suas emoções (prazer e excitação) e, consequentemente, com o nível de satisfação e lealdade 

(Figura 5).  
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Figura 5 – Modelo de reações cognitivas do consumidor referente às variáveis da atmosfera do ambiente da loja 

 

 
 
Obs.: CFI=.95, TLI=.95, RMSEA=.05, AIC=597.80. 

 
Fonte: Walsh et al. (2011) 

 

O survey realizado pelos autores com 274 consumidores em diferentes lojas de café, 

validado por meio de modelo conceitual com modelagem de equações estruturais, apresenta 

relação positiva ao nível de significância estatística, entre algumas variáveis do ambiente da 

loja, com as emoções, satisfação e lealdade (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Variáveis e testes estatisticos das hipóteses suportadas para o modelo de reações cognitivas 
 

Variáveis 
Alfa de 

Cronbach 

Confiabilidade 

Composta 
AVE Fonte adaptada 

Som ambiente 0,79 0,80 0,58 Tai e Fung (1997) 

Aromatização do ambiente 0,88 0,88 0,65 Tai e Fung (1997) 

Percepção de qualidade do produto 0,54 0,70 0,54 Baker et al. (2002) 

Percepção da qualidade do serviço 0,73 0,74 0,50 Johns e Howard (1998) 

Percepção de preço 0,87 0,87 0,69 Lichtenstein et al. (1993) 

Excitação 0,64 0,78 0,65 Mehrabian e Russell (1974) 

Prazer  0,90 0,91 0,73 Mehrabian e Russell (1974) 

Satisfação com a loja 0,91 0,95 0,91 Crosby et al. (1990) 

Lealdade com a loja 0,65 0,80 0,68 Bettencourt (1997) 

 

Fonte: Walsh et al. (2011) 

 
 

A única variável que teve relação positiva ao nível de significância estatística com a 

variável Excitação foi o Som Ambiente. As demais (aromatização do ambiente, qualidade do 
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produto, qualidade do serviço) não tiveram relação ao nível de significância estatística. A 

Excitação, consequentemente, não teve relação estatística com a Satisfação com a loja.  

 Ainda no sentido de variáveis que não tiveram relação estatística, o Preço não afetou a 

variável Prazer, e o Som ambiente não teve relação com a Satisfação com a loja. As demais 

variáveis foram válidas no modelo conceitual. O resumo das hipóteses suportadas para o 

modelo relacional pode ser identificado na Tabela 7, a seguir: 

 
Tabela 7 – Resumo das hipóteses suportadas para o modelo de reações cognitivas 

 

Hipótese Variáveis Beta Valor t 
Hipótese 

suportada 

H1a Som ambiente  Excitação 0,35 *** 3,90 Sim 

H1b Som ambiente  Prazer 0,17* 2,58 Sim 

H2a Aromatização do ambiente  Excitação 0,07 0,84 Não 

H2b Aromatização do ambiente  Prazer 0,14* 2,17 Sim 

H3a Qualidade do produto  Excitação -0,06 0,71 Não 

H3b Qualidade do produto  Prazer 0,27*** 3,47 Sim 

H4a Qualidade do serviço  Excitação 0,3 0,38 Não 

H4b Qualidade do serviço  Prazer 0,44*** 5,46 Sim 

H5a Preço  Excitação 0,28*** 3,32 Sim 

H5b Preço  Prazer -0,05 -0,77 Não 

H6a Excitação  Satisfação com a loja -,05 -0,83 Não 

H6b Excitação  Lealdade com a loja 0,26*** 3,55 Sim 

H7a Prazer Satisfação com a loja 0,36*** 4,92 Sim 

H7b Prazer  Lealdade com a loja 0,26*** 3,55 Sim 

H8 Satisfação com a loja  Lealdade com a loja 0,54*** 6,69 Sim 

H9 Som ambiente  Satisfação com a loja 0,03 0,44 Não 

H10 Aromatização do ambiente  Satisfação com a loja 0,16** 2,99 Sim 

H11 Qualidade do produto  Satisfação com a loja 0,13* 1,98 Sim 

H12 Qualidade do serviço  Satisfação com a loja 0,23** 3,11 Sim 

H13 Preço  Satisfação com a loja 0,19** 3,25 Sim 

* p < 0,05 

** p < 0,01 

*** p < 0,001 

 

Fonte: Walsh et al. (2011) 

 

 

No contexto de uma situação de compra por impulso, conforme Virvilaite, Saladiene e 

Bagdonaite (2009), estímulos do ambiente, determinados por fatores situacionais e pessoais, 

podem reconhecer uma demanda. Essa demanda poderá provocar a compra por impulso, a 

depender da complexidade da decisão de compra, do excesso de informação processada e do 

processo emocional e cognitivo a que o consumidor irá se submeter (Figura 6). 
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Figura 06 – Modelo conceitual de compra impulsiva de Virvilaite, Saladiene e Bagdonaite (2009) 

 

 
Fonte: Virvilaite, Saladiene e Bagdonaite (2009) 

 

O Quadro 10, a seguir, resume alguns exemplos de estímulos ambientais no consumo 

em lojas físicas, segundo Costa (2002) e Flight, Rountree e Beatty (2012): 

 

Quadro 10 – Estímulos ambientais no consumo em lojas físicas 

 

Costa (2002) Flight, Rountree e Beatty (2012) 

Display ou cartazes de produtos Display dos produtos 

Sugestão de alguém que está me acompanhando Sugestão de alguém que está me acompanhando 

Conhecimento da disposição dos produtos dentro da loja Disposição dos produtos 

Itens em promoção Itens em promoção 

Som ambiente agradável Som ambiente agradável 

Aceitação de cartão de crédito Aceitação de cartão de crédito 

Iluminação do ambiente Iluminação do ambiente 

Atendimento dos vendedores Atendimento dos vendedores 

Disponibilidade imediata do produto (produto em 

estoque) - 

Credibilidade da empresa - 

Facilidade de circulação dentro da loja - 

Ambiente perfumado - 

Distribuição de brindes ou degustação dos produtos - 

Preços baixos - 

Possibilidade de parcelar o pagamento - 

Possibilidade de testar o produto - 

Apresentação das vitrines - 

Disponibilidade de tempo - 

Apresentação dos vendedores - 

- 

Celebração de ocasião especial (aniversário, feriado, 

recompensa por alguma coisa boa). 

- Decoração ou cores usadas na loja. 

- Estar na loja ou shopping favorito. 

- Ambiente geral da loja 

- 

Receber dinheiro extra (restituição de imposto, 

presente) 

- Estar de férias ou viajando. 

Fonte: O autor 
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2.4.2.2. Influências pessoais no comportamento do consumidor (perfil self) 

 

Nesta seção, pretende-se analisar como as avaliações interpessoais normativas e 

informativas e os aspectos do materialismo (sucesso, centralidade e felicidade) influenciam o 

comportamento do consumidor. 

 

2.4.2.2.1. Avaliações interpessoais (normativas e informativas) 

 

Segundo Luo (2005), a maioria das pesquisas de psicologia do consumidor assume 

que a compra impulsiva pode ser mais bem explicada por fatores ao nível individual. Assim, 

as influências normativas e informativas influenciam a socialização dos consumidores e o 

aprendizado do ambiente social (XIE; SINGH, 2007). O contexto social pode influenciar o 

consumo, pois a presença de outras pessoas em uma situação de compra poderá influenciar 

normativamente a decisão de fazer a compra (LUO, 2005), e a natureza dessa influência 

depende da percepção normativa das expectativas dos indivíduos que exercem influência e a 

motivação para cumprir essas expectativas.  

Por outro lado, a influência informativa serve como fonte de conhecimento e 

informação de mercado, afetando o nível de aprendizado de consumo. Como visto na seção de 

agentes de socialização, essa influência pode ser exercida pelos pais ou pares, compartilhando 

conhecimento e tendências de determinados produtos; ou ainda pelos meios de comunicação, 

como televisão, rádio, jornais/revistas e internet, auxiliando o consumidor na decisão de 

compra. 

Para Rook e Fisher (1995), as avaliações normativas dos consumidores moderam o 

grau de intensidade da relação entre o traço de impulsividade e o comportamento de compra 

de impulso. Quando os consumidores acreditam que a compra por impulso é socialmente 

aceitável, agem sobre as suas tendências impulsivas (KACEN; LEE, 2002). Porém, quando 

consideram que ela é inaceitável socialmente, podem se sentir frustrados após realizá-la. 

A medida de avaliação normativa pressupõe que os consumidores possam avaliar a 

adequação de comprar algo por impulso ao longo de um continuum, que varia de neutralidade 

em relação à forte desaprovação ou incentivo do seu grupo social. A avaliação normativa 

também influencia no sentimento pós-consumo do indivíduo, quando esse percebe que tinha 

planejado comprar determinado produto, mas acabou comprando uma quantidade muito maior 

e, eventualmente, poderá ser rejeitado socialmente. 
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Na prática, um consumidor que vai às compras com, por exemplo, sua namorada, para 

comprar um presente para um amigo em comum, pode ser influenciado por ela para comprar 

um determinado produto normativamente aceito ou ideal. Como aponta Luo (2005), a 

presença de pares no momento da compra aumenta o desejo de consumo, e a presença de 

membros da família faz com que diminua o desejo de consumo, se comparado às compras 

realizadas sozinho. Para o autor, uma justificativa para tal é que algumas pessoas são 

tipicamente impulsivas, mas a presença de membros da família inibe esse comportamento em 

relação a condições de controle. 

Esse comportamento pode ser explicado pela teoria de Fishbein e Ajzen (1975), que 

destacaram que o comportamento do indivíduo é uma função multiplicativa das expectativas 

para o que os outros consideram ser socialmente desejável e a motivação para dar 

cumprimento a essas expectativas. As intenções de comportamento não são determinadas 

apenas pelas suas atitudes em relação ao comportamento, mas também pela motivação para 

dar cumprimento às normas sociais (FISHBEIN; AJZEN, 1975). Para Omar (2001), uma 

questão a ser ponderada é como a visibilidade social limita ou potencializa o comportamento 

de compra. 

Nesse aspecto, o consumidor, ao perceber que seus pares são susceptíveis a uma 

recompensa imediata (um objetivo hedônico), considera a compra impulsiva como uma 

compra desejável e aceitável (LUO, 2005). Os consumidores acreditam que opiniões e 

comportamentos dos outros transferem crédito especial para sua decisão de compra. O 

indivíduo pode tomar o comportamento de compra dos outros como uma justificativa para os 

seus próprios comportamentos, como um indicador visível de atividades socialmente 

desejáveis, liberando assim quaisquer inibições sobre a compra, independentemente das 

consequências de longo prazo. Por outro lado, os pais ou outros membros da família podem 

promover um senso de responsabilidade racional e econômica, a ponto de desencorajar o 

desperdício e a extravagância. A presença de membros da família pode ativar esse valor 

normativo e, portanto, diminuir o desejo de compra. 

No estudo experimental de Luo (2005), para avaliar a influência da presença de outros 

indivíduos no comportamento de consumo, é necessário observar como o desejo de 

impulsividade e compra impulsiva são afetados pelo nível de coesão do consumidor com o 

grupo de pares e grupo familiar. O autor utilizou uma escala de 10 pontos, variando de 1 

(baixo nível de impulsividade) a 10 (alto nível de impulsividade). O desejo de impulsividade, 

quando avaliado com grupos de pares coesos, apresenta comportamento diferente do que com 
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grupos familiares coesos, também observado nos grupos não coesos. A impulsividade de 

compra foi superior em grupos de pares coesos (M = 3,56) se comparada a grupos familiares 

coesos (M = 2,42). Esses resultados sugerem que a impulsividade de compra do consumidor, 

mesmo na presença de grupos de pares coesos ou não, é superior aos grupos familiares 

(Tabela 8). 

 
Tabela 8 – Média de desejo de impulsividade, impulsividade de compra de grupos de pares/familiar coesos e 

não coesos 

 

Condição Grupo de pares Grupo familiar 

Desejo de Impulsividade   

 Coeso 4,68 3,05 

 Não-coeso 4,10 3,74 

Impulsividade de Compra   

 Coeso 3,56 2,42 

 Não-coeso 3,04 2,91 

 

Fonte: Luo (2005) 

 

2.4.2.2.2. Aspectos do materialismo 

 

Os estudos sobre materialismo têm crescido rapidamente nos últimos anos, surgindo 

inclusive discussões relacionadas à autoestima (MICK, 1996; RICHINS; DAWSON, 1992), 

ao bem-estar (BURROUGHS; RINDFLEISCH, 2002), à cultura (TOBACYK et al., 2011), ao 

estilo de vida (BURROUGHS; RINDFLEISCH, 2002) e ao impulso de compra (BELK, 

1985). O materialismo pode ser definido como um sistema de valores pessoais em que a 

aquisição e a posse de bens é percebida como fundamental ao ser humano, necessária, 

inclusive, ao sucesso da vida e conquista da felicidade (RICHINS; DAWSON, 1992). 

A escala de Richins e Dawson (1992) de materialismo conceitua o construto em três 

dimensões de valores inter-relacionados: centralidade, felicidade e sucesso. A centralidade é a 

crença na importância da aquisição e posse de bens materiais para a satisfação pessoal (por 

exemplo, “eu gosto de muito luxo na minha vida”). A Felicidade diz respeito à crença de que 

bens materiais são essenciais para a felicidade da vida (por exemplo, “eu seria mais feliz se eu 

pudesse me dar ao luxo de comprar mais coisas”). E por fim, o Sucesso diz respeito à crença 

de que o sucesso da vida é indicado pelo número e qualidade dos bens que se possui (por 

exemplo, “as coisas que eu tenho dizem muito sobre o quão bem eu estou”). 

Segundo Belk (1985), geralmente, os materialistas ficam descontentes por estarem 

presos em um ciclo interminável em que o prazer da nova aquisição é rapidamente substituído 

por um desejo de querer mais e mais. O perfil de consumidores materialistas é orientado para 



 

 69 

a aquisição de bens como um meio para a felicidade e sucesso – são mais propensos a se 

envolver em crônica atividade de compra, como resposta a eventos ou sentimentos negativos. 

Conforme Richins e Dawson (1992), materialismo é inversamente relacionado com 

autoestima e positivamente com compra por impulso. No entanto, relativamente pouco se 

sabe sobre a relação entre materialismo e bem-estar no contexto mais amplo da realidade do 

consumo (BURROUGHS; RINDFLEISCH, 2002). Para Tobacyk et al. (2011), o 

materialismo pode se diferenciar a depender da cultura do consumidor. Em seu estudo 

comparativo com estudantes poloneses e americanos, encontraram que diferenças culturais, 

por exemplo, características humanistas, coletivistas e valores cristãos auxiliam a definir o 

índice de materialismo. 

No campo de comportamento do consumidor, a tendência a se envolver em impulso de 

compra também pode ser influenciada pelo materialismo (BELK, 1985; BURROUGHS; 

RINDFLEISCH, 2002). Ao promover a visão de que a impulsividade do consumidor é um 

estilo de vida, Burroughs e Rindfleisch (2002) e Rook (1987) sustentaram que o materialismo 

deve ser positivamente relacionado tanto com a cobiça geral quanto com a tendência à compra 

por impulso. De forma mais ampla, os consumidores adquirem as mesmas marcas, produtos e 

estilos, proporcionando à sociedade contemporânea um sentido de viver em comunidade – 

onde todos são semelhantes em comportamento. 

Para operacionalizar o construto materialismo, Richins (2004) realizou um estudo 

comparando escalas com diferente quantidade de itens (escalas com 18, 15, 9, 6 e 3 itens 

foram avaliadas). Seus resultados demonstraram que a escala com 9 itens, quando comparada 

às demais, teve as melhores propriedades psicométricas aceitáveis (alfa de cronbach de 0.84). 

O Quadro a seguir destaca os itens utilizados na escala de materialismo com suas respectivas 

dimensões: 

Quadro 11 – Dimensões do materialismo 

 
SUCESSO 

Eu admiro pessoas que possuem casas, carros e roupas caras. 

As coisas que possuo são o indicativo de que eu estou realizado (a). 

Eu gosto de possuir coisas para impressionar as pessoas. 
 

CENTRALIDADE 

Eu mantenho minha vida simples, contanto que possa continuar comprando coisas. 

Comprar coisas me dá muito prazer. 

Eu gosto de muito luxo na minha vida. 
 

FELICIDADE 

Minha vida seria melhor se eu possuísse certas coisas que eu não possuo. 

Eu seria mais feliz se tivesse condições de comprar mais coisas. 

Fico muito chateado (a) quando não consigo comprar as coisas que gostaria. 

Fonte: Adaptado de Richins (2004) 
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2.4.2.3. Estratégias de autocontrole 

 

Diante das constatações discorridas na seção anterior, verifica-se que, no processo de 

tomada de decisão de compra, o consumidor pode sofrer influência de diversos elementos. 

Todavia, em contraposição a essas influências, os consumidores podem utilizar inúmeras 

abordagens para influenciar a decisão final de compra, que são também descritas como 

estratégias de autocontrole (BAUMEISTER, 2002; KARLSSON, 2003; LARAN, 2010).  

Autocontrole é um aspecto da autoregulação, que se refere à maneira pela qual as pessoas 

dirigem e controlam suas ações e seus comportamentos de forma geral (KARLSSON, 2003). 

A título de definição, Baumeister (2002) utiliza os conceitos de autocontrole e 

autoregulação de forma intercambiável. Segundo o autor, ambos os conceitos se referem à 

autocapacidade de o consumidor alterar suas próprias respostas cognitivas e psicológicas para 

se adaptar a um novo cenário. No campo do comportamento do consumidor, autocontrole 

representa a capacidade de resistir às tentações, especialmente aquelas relevantes para 

compras impulsivas que levem o consumidor, eventualmente, a se lamentar mais tarde 

(BAUMEISTER, 2002). 

A pessoa com baixo autocontrole poderá ser seduzida pelo momento e por um 

discurso de venda. Em contraste, a pessoa com elevado autocontrole é mais propensa a 

comprar com base no valor a longo prazo e benefícios do produto (BAUMEISTER, 2002). 

Para o autor, o cliente com baixo autocontrole é susceptível de responder a uma abordagem 

como, “você vai olhar e se sentir grande neste carro”. Por outro lado, uma pessoa com alto 

autocontrole é mais propensa a comprar um carro com base no seguinte argumento: “este 

carro vai ser confiável e durável e terá um elevado valor de revenda”. 

Para Laran (2010), os consumidores estão mais capazes de exercer autocontrole nas 

decisões que afetam o futuro do que nas decisões relacionadas ao presente. Como exemplo, 

quando o consumidor que, ao transitar em um supermercado, depara-se com produtos 

atraentes, esses ativam seu senso de indulgência
4
, sendo capaz de influenciar seu 

comportamento. Ademais, quando o consumidor vai comprar algo para ser consumido no 

mesmo dia, o senso de indulgência tende a influenciá-lo, deixando-o mais propenso a comprar 

o quanto antes e, eventualmente, em uma maior quantidade. 

Contudo, quando a pessoa compra itens para serem consumidos em um futuro 

próximo, atuando assim de forma planejada na decisão de compra, a indulgência tende a ser 

                                                 

4 Facilidade em perdoar os erros; piedade; compaixão. 
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inibida. Esses resultados suportam a ideia de que as escolhas para o futuro tendem a ser mais 

orientadas para o autocontrole do que as escolhas para o presente. 

Os consumidores se distinguem pela forma e intensidade de uso de estratégias de 

autocontrole. Como relata Karlsson (2003), o autocontrole é uma ferramenta para o 

consumidor  evitar preferências inconsistentes e excesso de consumo. A falha no autocontrole 

pode ser uma importante causa para o comportamento impulsivo de compra (BAUMEISTER, 

2002).  

Para Karlsson (2003), os consumidores utilizam estratégias de autocontrole para 

superar o comportamento impulsivo que podem favorecer o excessivo consumo imediato. 

Segundo o autor, os consumidores podem ser caracterizados conforme sua preferência de 

consumo em decisões de curto ou longo prazo. O planejador é aquele tipo de consumidor que 

se esforça para maximizar ao longo da vida a utilidade de determinado produto, enquanto o 

executor age com impulsividade, geralmente míope de seus desejos, esforçando-se para 

maximizar o seu prazer de forma imediata. Afirma ainda que existem duas formas de os 

consumidores utilizarem estratégias de autocontrole: para reduzir o desejo de consumo ou 

superar o desejo pela força de vontade. O Quadro 12, a seguir, ilustra alguns exemplos de 

estratégias de autocontrole: 

 

Quadro 12 – Estratégias de autocontrole 

 
Dimensão Estratégia Descrição 

Redução 

de desejo 

 

Prevenção Evitar situações susceptíveis de aumentar o desejo. 

Distração Tentar pensar em outra coisa se tentado a comprar algo. 

Substituição 
Oferecer uma recompensa menor, porém imediata, para resistir com êxito a 

um maior impulso. 

Força de 

Vontade 

Compromisso já 

firmado 

Qualquer dispositivo pelo qual o consumidor impõe restrições sobre o 

comportamento futuro. 

 

Ex: Deixar os cartões de crédito em casa e levar apenas uma pequena 

quantidade de dinheiro quando vai fazer compras. 

Avaliação do 

custo 

Considerações conscientes do custo da compra. Assegurar que a compra vale 

o preço e não apenas que é o produto mais barato. 

Tempo  Pensar nos aspectos positivos de adiar uma compra. 

Agrupamento de 

custos 

Quando uma série de ações isoladas ou custos são empacotados. Pensar em 

quanto o produto custaria quando comparado com produtos de menor custo 

que a pessoa compraria com mais frequência. 

Arrependimento e 

culpa 

Pessoas podem tentar antecipar futuros possíveis sentimentos de 

arrependimento, remorso e culpa 

 

Fonte: Adaptado de Karlsson (2003) 

 

Ainda segundo Karlsson (2003), em seu estudo com 996 suecos, as variáveis como 

situação financeira, idade, gênero e atitude para tomar risco influenciaram negativamente o 
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uso de estratégias de autocontrole. O Quadro 13, a seguir, ilustra as principais considerações 

encontradas em seu estudo. 

 
Quadro 13 – Variáveis que influenciam as estratégias de autocontrole 

 

Situação 

financeira 

As pessoas com pior situação financeira pode utilizar estratégias de autocontrole para restringir 

um consumo maior.  

Da mesma forma, pode-se esperar que pessoas com maior renda não precisam usar tanto as 

estratégias de autocontrole. 

Idade 

As pessoas com mais idade tendem a fazer mais economia, pois são influenciadas pelo processo 

de aprendizagem do consumo.  

Assim, o uso de estratégias de autocontrole irá aumentar com o aumento da idade. 

Gênero 

Os homens compram com um viés instrumental, enquanto as mulheres compram considerando 

mais os aspectos emocionais. 

Em um cenário de compra por impulso, as estratégias de autocontrole utilizadas pelas mulheres 

tendem a ser de redução de desejo, enquanto os homens tendem a utilizar mais as estratégias de 

força de vontade. 

Atitude 

para 

tomar 

risco 

Quanto menor a atitude ao risco do consumidor, mais ele utiliza estratégias de autocontrole. Ao 

mesmo tempo, em relação às pessoas que estão mais dispostas a assumir riscos econômicos, 

espera-se que usem estratégias de autocontrole em menor nível. 

 

Fonte: Adaptado de Karlsson (2003) 

 

No próximo capítulo, seguem as bases metodológicas empregadas neste trabalho. 
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3. METODOLOGIA 

A pesquisa científica, além de sustentar-se pela base teórico-empírica e 

conhecimentos aprofundados sobre o tema em estudo, deve fundamentar-se em 

procedimentos metodológicos coerentes que possibilitem estudar o fenômeno e atingir os 

objetivos propostos.  

 

3.1. APRESENTAÇÃO DO MODELO CONCEITUAL 

Neste trabalho, foram consideradas as seguintes variáveis: aspectos do ambiente de 

compra (gatilhos), estratégias de autocontrole, perfil self, desejo5 de compra e tendência de 

impulso. A Figura 7, a seguir, apresenta esquematicamente a relação entre as variáveis do 

modelo conceitual. Este modelo6 foi construído de acordo com Beatty e Ferrel (1998), Kwak 

et al. (2006) e Moschis e Churchill (1978), a partir de um levantamento prévio do 

referencial teórico do tema de estudo, para demonstrar as possíveis relações entre as 

variáveis e os conceitos chave que integram o tema abordado:  

 

 

Figura 7 – Modelo Conceitual 
 

 

 

 

Fonte: O autor 
 

 

3.2. HIPÓTESES DE PESQUISA 

Conforme considerações feitas no capítulo anterior e para verificar a relação das 

variáveis aspectos do ambiente de compra, estratégias de autocontrole e o perfil self no 

                                                 
5 Desejo de compra também pode ser entendido como premência de compra. Segundo o dicionário Aurélio , premência 

significa urgência, pressão ou exigência. 
6 Ver proposta de escala final ajustada no Anexo 3. 
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desejo de compra e na tendência de impulso, esta pesquisa foi baseada nas seguintes 

hipóteses de pesquisa. 

H1: Os aspectos do ambiente de compra (gatilhos) afetam positivamente o desejo 

de compra dos consumidores. 

H2: O perfil self do consumidor afeta positivamente o seu desejo de compra. 

H3: As estratégias de autocontrole afetam negativamente o desejo de compra dos 

consumidores. 

H4: O desejo de compra dos consumidores afeta positivamente sua tendência de 

impulso de compra. 

Cabe ressaltar que o modelo conceitual desta pesquisa está diretamente ligado aos 

objetivos, tanto geral quanto específicos traçados para o estudo: 

 

Quadro 14 – Resumo de objetivos geral e específicos x arcabouço teórico 

 
Objetivo 

Geral 
Objetivos Específicos Hipóteses Arcabouço Teórico 

Desenvolver e 

testar um 

modelo 

teórico para 

verificar a 

relação entre 

aspectos do 

ambiente de 

compra, 

estratégias de 

autocontrole e 

o perfil self no 

desejo de 

compra e na 

tendência de 

impulso de 

clientes de 

roupas e 

acessórios. 

Criar e validar instrumento de 

Desejo de Compra 

H1, H2, 

H3 
Beatty e Ferrel (1998) 

Definir quais são os fatores que 

compõem os aspectos do 

ambiente de compra (gatilhos) 

e quais os que têm mais 

relevância 

H1 

Costa (2002); Farias, Kovacs e Silva (2007); 

Flight, Rountree e Beatty (2012); Mehrabian e 

Russell (1974); Morrison et al. (2011); 

Virvilaite, Saladiene e Bagdonaite (2009); 

Walsh et al. (2011); Weinberg; Gottwalld (1982) 

Definir quais são os fatores que 

compõem as estratégias de 

autocontrole de compra e 

quais os que têm mais 

relevância 

H3 
Baumeister (2002); Karlsson (2003); Laran 

(2010) 

Definir quais são os fatores que 

compõem o perfil self e quais 

os que têm mais relevância 

H2 

Bearden, Netemeyer e Teel (1989); Belk (1985); 

Burroughs e Rindfleisch (2002); D'Astous, 

Maitais e Roberge (1990); Dholakia (2000); 

Fishbein e Ajzen (1975); John (1999);  Kacen e 

Lee (2002); Kamarudim e Mokhlis (2003); 

Kwak et al. (2006); Luo (2005); Mascarenhas e 

Higby (1993);  Richins (2004); Richins e 

Dawson (1992); Rook e Fisher (1995); Xie; 

Singh (2007) 

Adaptar empiricamente a escala 

de tendência de impulso para a 

amostra de consumidores 

brasileiros 

 
Beatty e Ferrel (1998); Rook e Fisher (1995);  

Weun, Jones e Beatty (1997) 

Testar se o desejo de compra 

explica significativamente a 

tendência de impulso de 

compra 

H4 Beatty e Ferrel (1998). 

Fonte: O autor 
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3.3. MÉTODO DE PESQUISA 

Visto que a escolha do método adequado à pesquisa em ciências sociais depende da 

natureza do problema estudado (CRESWELL, 1994), este estudo teve uma abordagem 

metodológica quantitativa, com um delineamento do tipo levantamento, caracterizada 

predominantemente como descritiva. 

Segundo Gil (1995), os levantamentos são uma modalidade de pesquisa social que se 

caracterizam pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. 

Para Selltiz, Wrightsman e Cook (1987), a pesquisa de levantamento serve para responder 

questões acerca da distribuição da variável e das relações entre características de pessoas ou 

grupos da maneira como ocorre em situações naturais.  

Como aponta Babbie (1999), a pesquisa de levantamento é um tipo particular de 

pesquisa social empírica que, dentre os muitos tipos de survey, pode pesquisar censos 

demográficos, pesquisas de opinião pública, pesquisas de mercado sobre preferências do 

consumidor. 

Pelo fato de o assunto deste estudo ser considerado, ao menos no Brasil, ainda em 

construção, com os pressupostos teóricos em desenvolvimento, pode ser caracterizado como 

de natureza exploratória. Segundo Richardson (1999), nessa situação, a pesquisa visa a 

conhecer e determinar o tipo de relação existente. 

Esta pesquisa, de natureza exploratória, é também descritiva. Para Kerlinger (1979), 

na pesquisa descritiva, o pesquisador procura conhecer e interpretar a realidade, sem nela 

interferir, objetivando modificá-la; está interessado em descobrir e observar fenômenos, 

procurando descrevê-los, classificá-los e interpretá-los. 

Em concordância com o que sugere Babbie (1999), a amplitude do trabalho é 

transversal (cross-sectional survey), uma vez que  as variáveis do estudo foram identificadas 

em determinado período do tempo.  

O nível de análise é individual e a unidade de análise são os consumidores do gênero 

masculino e feminino. Foram coletadas diferentes categorias de análise, como por exemplo: 

idade, grau de instrução, renda familiar, companhia na ocasião da compra, frequência de 

compra, quando realizou última compra; porém, apenas a categoria envolvimento foi 

utilizada. O Quadro 15, a seguir, resume alguns aspectos do método de pesquisa: 
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Quadro 15 – Aspectos do método de pesquisa 
 

Aspectos do método de pesquisa 

Estudo exploratório e quantitativo. 

Perspectiva: transversal (cross-sectional survey) 

Design: questionários auto-preenchidos. 

Unidade de análise: consumidores do gênero masculino e feminino. 

Tratamento dos dados: descritivo-quantitativo. 

 

Assim, considerando os objetivos deste estudo, foram estabelecidas nove etapas do 

processo de pesquisa: fundamentação teórica, proposição de modelo teórico, elaboração e 

avaliação do instrumento de coleta de dados, coleta e processamento de dados, avaliação 

individual dos construtos, avaliação do modelo teórico, análise dos dados, desenvolvimento 

das conclusões e implicações do estudo.  

A Figura 8, a seguir, apresenta as fases, os itens que as descrevem neste estudo e sua 

sequência de execução: 

 

Figura 8 – Esquema de fases da pesquisa  
 

 
 

 

Fonte: O autor 

 

 

 

3.4. ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO 

Para a avaliação do modelo teórico proposto, foi desenvolvido um instrumento de 

coleta de dados para a mensuração das variáveis do estudo. Neste estudo, foram 

consideradas as seguintes variáveis (ou construtos): 
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 Aspectos do Ambiente de Compra (Gatilhos): 

- Ambiente; 

- Financeiro; 

- Transação; 

- Situação; 

- Produto; 

 Perfil Self: 

- Normativo; 

- Centralidade; 

- Felicidade; 

 Estratégias de Autocontrole: 

- Consequências; 

- Impacto financeiro; 

- Adiar; 

 Desejo de Compra; 

 Tendência de impulso. 

 

A seguir, apresentam-se as definições constitutivas e operacionais das variáveis 

pesquisadas e suas validades de conteúdo, convergente, discriminante e nomológica. 

 

3.4.1. Definições Constitutivas e Operacionais das Variáveis 

 

As definições constitutivas (DC) correspondem às definições científicas dos 

parâmetros utilizados (KERLINGER, 1979). As definições operacionais (DO) são o 

conjunto de valores da variável, obtidos por meio da sequência de passos para se obter a 

medida (SELLTIZ; WRIGHTSMAN; COOK, 1987). 

 

ASPECTOS DO AMBIENTE DE COMPRA (GATILHOS) 

D.C.: Estímulos de marketing relacionados ao ambiente de compra que podem criar ou 

evidenciar o desejo de compra. 

D.O.: Os aspectos do ambiente de compra podem ser verificados de acordo com cinco fatores 

adaptados de Costa (2002), Flight, Rountree e Beatty (2012) e Youn e Faber (2000): 
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ambiente, financeiro, transação, situação e produto. Esses fatores são apresentados no Quadro 

16, a seguir, com suas respectivas definições constitutivas e operacionais: 

Quadro 16 – Definições constitutivas e operacionais do fator gatilho de compra 
 

Dimensão Definição constitutiva Definição Operacional 

Ambiente 

Aspectos do ambiente físico que 

podem criar ou evidenciar o 

desejo de compra. 

- Decoração ou cores usadas na loja 

- Iluminação da loja 

- Som ambiente agradável 

- Aromatização do ambiente 

- Conhecimento da disposição dos produtos dentro da loja 

- Display ou cartazes de produtos 

- Apresentação dos vendedores 

Financeiro 

Aspectos financeiros 

relacionados à situação de 

compra que podem criar ou 

evidenciar o desejo de compra. 

- Itens em promoção 

- Preços baixos 

- Possibilidade de pagamento parcelado 

- Melhor utilização para o meu dinheiro 

Transação 

Aspectos relacionados à 

transação que transmitem 

credibilidade ao consumidor 

para criar ou evidenciar o desejo 

de compra. 

- Credibilidade da empresa 

- Disponibilidade do produto (em estoque) 

- Teste do produto 

- Brindes e degustações 

Situação 

Aspectos relacionados à 

situação de compra que podem 

criar ou evidenciar o desejo de 

compra. 

- Estar na loja ou shopping favorito 

- Estar de férias ou viajando 

- Celebração de ocasião especial (aniversário, feriado, 

recompensa por alguma coisa boa) 

- Conselhos ou encorajamentos do vendedor 

- Estar com amigos que oferecem conselhos ou sugestões 

Produto 

Aspectos relacionados ao 

produto que podem criar ou 

evidenciar o desejo de compra. 

- Ótima qualidade dos produtos 

- Marcas nacionais bem conhecidas 

- Marcas mais caras 

- O mais novo produto de estilo ou moda 

 

Fonte: O autor 

 

 

PERFIL SELF 

D.C.: Características do próprio do consumidor. 

D.O.: Os aspectos do perfil self podem ser verificados de acordo com três fatores adaptados 

da escala de materialismo de Richins (2004) e da escala de aspectos normativos de Bearden, 

Netemeyer e Teel (1989), d'Astous, Maitais e Roberge (1990) e Mascarenhas e Higby (1993). 

Esses fatores são apresentados no Quadro 17, a seguir, com suas respectivas definições 

constitutivas e operacionais: 
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Quadro 17 – Definições constitutivas e operacionais do fator perfil self 

 

Dimensão Definição 

constitutiva 

Definição Operacional 

Normativo 

Aspectos 

relacionados à 

importância que 

os pares ou 

amigos têm na 

decisão de 

compra do 

consumidor. 

- Eu gosto de possuir coisas para impressionar as pessoas 

- Eu admiro pessoas que possuem casas, carros e roupas caras 

- Eu raramente compro os últimos estilos da moda até ter certeza que meus 

amigos os aprovam 

- A opinião dos meus amigos é muito importante para que eu compre algo 

- Compro sempre produtos da marca X para que as pessoas me vejam 

usando-a 

- Sempre procuro saber que marcas e produtos causam boa impressão nos 

outros 

- Quando faço compras, frequentemente tento encontrar coisas que são 

diferentes das coisas que meus amigos têm 

- Sempre mostro o que eu comprei para os meus amigos 

Centralidade 

Aspectos nos 

quais o 

consumidor se 

torna o centro de 

decisões. 

- Eu gosto de muito luxo na minha vida. 

- Só tenho o que é necessário para viver 

- Comprar coisas me dá muito prazer 

Felicidade 

Aspectos 

relacionados à 

emoção que o 

consumidor sente 

pelo desejo de 

compra. 

- Minha vida seria melhor se eu possuísse certas coisas que eu não possuo 

- Eu seria mais feliz se tivesse condições de comprar mais coisas 

- Fico muito chateado (a) quando não consigo comprar as coisas que 

gostaria 

 

Fonte: O autor 

 

 

ESTRATÉGIAS DE AUTOCONTROLE 

 

D.C.: táticas de convencimento utilizadas pelos consumidores para influenciar a decisão, 

motivação e interesse de compra. 

D.O.: As estratégias de autocontrole podem ser verificadas de acordo com três fatores 

adaptados da escala Flight, Rountree e Beatty (2012) e Karlsson (2003). Esses fatores são 

apresentados no Quadro 18, a seguir, com suas respectivas definições constitutivas e 

operacionais: 
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Quadro 18 – Definições constitutivas e operacionais do fator estratégias de autocontrole 

 
Dimensão Definição constitutiva Definição Operacional 

Consequências 
Aspectos relacionados à 

consequência da compra. 

- Sempre penso nas consequências da minha compra 

- Sempre penso se haverá arrependimento depois de fazer uma 

compra 

- Antes de completar a compra, eu paro para repensar o que 

estou prestes a comprar 

Impacto 

financeiro 

Aspectos relacionados ao 

impacto financeiro da 

compra. 

- Sempre me atenho a um orçamento pré-planejado 

- Eu propositadamente deixo meus cartões de crédito ou débito 

em casa para evitar comprar 

- Sempre penso no impacto financeiro geral que a compra terá 

- Eu faço um orçamento ou planejo anteriormente minhas 

despesas e uso o plano como guia 

Adiar 

Aspectos relacionados à 

intenção de o consumidor 

adiar o desejo de compra. 

- Sempre conscientemente retardo a compra do item até outro 

momento 

- Ao ver um produto de que eu gosto em uma loja, tento desviar 

minha atenção 

- Sempre substituo minha necessidade de comprar com um item 

menor ou menos caro 

- Sempre procuro pensar que adiar uma compra é mais 

satisfatório 

- Eu evito ou fico fora de situações ou lugares que me levariam 

a compras inesperadas 

 

Fonte: O autor 

 

 

DESEJO DE COMPRA 

D.C.: estado psicológico do consumidor que evidencia sua intenção para a compra de algum 

produto ou serviço. 

D.O.: mensurado através de uma escala intervalar de cinco pontos tipo Likert, 

unidimensional, adaptada de Beatty e Ferrel (1998).  

 

TENDÊNCIA DE IMPULSO 

D.C.: Tendência de o consumidor comprar espontaneamente, sem reflexão e imediatamente. 

Tende a ser um comportamento focado em produto e resultados. Envolve uma gratificação 

imediata de produtos intensamente desejados. É um resultado de compra não planejada e 

desnecessária (ROOK; FISCHER, 1995). 

D.O.: mensurado através de uma escala intervalar de cinco pontos tipo Likert, adaptada de 

Rook (1987). 
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3.4.2. Validade da escala 

 

A validade de uma escala é a extensão em que uma medida ou um conjunto de 

medidas representa corretamente o conceito do estudo, ou seja, o grau em que está livre de 

qualquer erro sistemático ou aleatório (HAIR JR. et al., 2005). 

Conforme exposto, cada construto avaliado tem como base estudos prévios que 

utilizam suas respectivas escalas de mensuração. Das variáveis pesquisadas, apenas o 

construto aspectos do ambiente (gatilhos) seguiu parcialmente a escala nacionalizada de 

Costa (2002). As demais variáveis foram nacionalizadas, seguindo as técnicas de tradução e 

demais tipos de validação.  

As questões que compõem as variáveis aspectos do ambiente de compra, estratégias 

de autocontrole, perfil self do consumidor, desejo de compra e tendência de impulso foram 

traduzidas por dois tradutores bilíngues trabalhando independentemente, gerando assim, 

duas versões em português. As divergências entre as versões foram identificadas e 

discutidas, resultando em uma única versão nacionalizada. Por fim, a versão em português 

foi traduzida para o inglês por um terceiro tradutor e comparada com o original, garantindo, 

assim, a equivalência de sentido. Essa técnica garante tradução precisa e confiável do 

instrumento.  

Alguns itens dos construtos avaliados foram adaptados para o enfoque 

mercadológico deste estudo. O Quadro ilustrando a versão original e tradução para 

português pode ser visto no Apêndice 1. Para este estudo, foram consideradas as seguintes 

formas de validade: 

Validade de conteúdo: avaliação subjetiva do nível correspondente entre os itens 

individuais e o conceito por meio do julgamento de especialistas, pré-testes com múltiplas 

subpopulações, com vistas a garantir que os itens da escala não sejam todos empíricos, mas 

incluam considerações práticas e teóricas (HAIR JR et al., 2005).  

As questões de cada escala foram submetidas, em ordem aleatória, a dois doutores e 

dois mestres da área de ciências sociais aplicadas, para que esses relacionassem cada 

afirmativa à sua respectiva dimensão, com o objetivo de assegurar a aderência dos itens ao 

cenário local. A validação de conteúdo foi satisfatória, visto que houve convergência entre a 

classificação realizada pelos juízes e a composição teórica original de cada uma das 

dimensões. 
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Além disso, para garantir o entendimento dos itens utilizados no contexto dos 

produtos pesquisados, foi realizado um pré-teste com 40 alunos do curso de pós-graduação 

na área de ciências sociais. Suas observações e sugestões foram aproveitadas para originar a 

versão final do questionário, conforme Anexo 1 e 2. 

Validade convergente: avaliação do grau em que duas medidas do mesmo conceito 

estão correlacionadas. O teste empírico pode incluir a análise de correlação entre medidas 

alternativas de um conceito e a escala múltipla, esperando-se altos valores de correlação 

(HAIR JR. et al., 2005).  

Para este estudo, a validade convergente foi avaliada pelos valores da variância 

média extraída (Average Variance Extracted – AVE) dos fatores igual ou superior a 0,5, 

pois esses representam alta correlação com seus itens ou variáveis (ZWICKER et al., 2008), 

pelo índice de confiabilidade (Alfa de Cronbrach) superior a 0,6 e pelo valor de 

confiabilidade composta superior a 0,7. Confiabilidade é a extensão em que uma variável ou 

conjunto de variáveis é consistente com o que se pretende medir, ou seja, se medidas 

repetidas forem executadas, as medidas confiáveis serão consistentes em seus valores 

(HAIR JR. et al., 2005). Na seção de resultados da pesquisa, apresenta-se a validade 

convergente de cada variável deste estudo. 

Validade discriminante: consiste no grau em que dois conceitos similares são 

distintos. Nesse caso, o teste empírico também avalia a correlação entre medidas, porém a 

escala múltipla está correlacionada com a medida semelhante, mas conceitualmente distinta, 

esperando-se valores de correlação baixos (HAIR JR. et al., 2005). Segundo Zwicker et al. 

(2008), há validade discriminante quando o valor da raiz quadrada da AVE (Average 

Variance Extracted) de um construto é maior do que as medidas de correlação entre os 

construtos ou quando as cargas cruzadas entre os construtos são menores do que suas 

respectivas variáveis componentes.  

Validade nomológica: refere-se ao grau em que a escala múltipla faz previsões 

precisas de outros conceitos em um modelo teórico. É preciso identificar relações teóricas a 

partir de princípios aceitos ou pesquisa anterior e avaliar se a escala apresenta relações 

correspondentes (HAIR JR. et al., 2005).  

Neste estudo, a validade nomológica pode ser confirmada pela aplicação da escala de 

Desejo de Compra e Tendência de Impulso em oito amostras distintas, conforme Quadro 19, 

a seguir: 
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Quadro 19 – Tipos de amostras utilizadas para confirmar a validade nomológica 

 

Amostra Perfil da amostra 

Amostra B Consumidores do gênero feminino 

Amostra C Consumidores do gênero masculino 

Amostra D 
Consumidores, independente do gênero, para os quais os produtos pesquisados têm alto nível de 

envolvimento. 

Amostra E 
Consumidores, do gênero feminino, para os quais os produtos pesquisados têm alto nível de 

envolvimento. 

Amostra F 
Consumidores, do gênero masculino, para os quais os produtos pesquisados têm alto nível de 

envolvimento. 

Amostra G 
Consumidores, independente do gênero, para os quais os produtos pesquisados têm baixo nível de 

envolvimento. 

Amostra H 
Consumidores, do gênero feminino, para os quais os produtos pesquisados têm baixo nível de 

envolvimento. 

Amostra I 
Consumidores, do gênero masculino, para os quais os produtos pesquisados têm baixo nível de 

envolvimento. 

 

Fonte: O autor 

 

3.5. DEFINIÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA DA PESQUISA 

Kerlinger (1979) define população como o conjunto de todos os objetos ou 

elementos sob consideração. A população deste estudo ficou restrita a consumidores, de 

ambos os gêneros, de roupas e acessórios, que compraram esses produtos para uso próprio 

nos últimos três meses. O perfil do produto não foi analisado de forma comparativa. 

Segundo Selltiz, Wrightsman e Cook (1987), a amostra refere-se a uma seleção de 

um número determinado de elementos que irão identificar algo a respeito da população, de 

onde foram extraídos. Babbie (1999) complementa a definição de amostra como um 

segmento ou parcela da população, passível de fazer estimativas sobre a natureza da 

população. A utilização da amostragem justifica-se, apoiada também por Babbie (1999), em 

razão das restrições de tempo e custo.  

A amostra na fase quantitativa foi composta por 1.231 casos, conforme o perfil 

estabelecido no universo estudado. Salienta-se que a opção de selecionar esse tamanho de 

amostra se deve principalmente ao fato de que, na visão de Pasquali (1999), para validar 

uma escala sugere-se de cinco a dez respondentes para cada item, número esse considerado 

o mínimo para que a amostra se assemelhe ou se aproxime de uma distribuição normal 

(MALHOTRA, 2001). Como os instrumentos da pesquisa têm no total 63 itens, para 

Pasquali (1999), seria necessário uma amostra mínima de 315 respondentes com 

questionários completos, isto é, sem missing values ou respostas anuladas. 

Com vistas a reduzir os possíveis vieses da pesquisa, foram excluídos consumidores 
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que, de certa forma, não se adaptavam aos pré-requisitos da amostra, como: consumidores 

que não trabalhavam e/ou que não tinham comprado os produtos pesquisados nos últimos 

três meses. 

Para que fosse possível identificar potenciais subgrupos ou segmentos com padrões 

comuns na amostra da pesquisa, foram incluídas no instrumento de coleta algumas variáveis 

de caracterização do respondente. A descrição do perfil dos compradores do produto em 

estudo, considerando as seguintes variáveis, segue conforme Quadro 20, a seguir: 

Quadro 20 – Aspectos de caracterização da amostra 

 

1 Gênero 

2 Estado civil 

3 Idade 

4 Nível de escolaridade 

4 Se trabalha atualmente 

5 Renda mensal familiar 

6 Categoria do trabalho 

7 Situação financeira 

8 Quantidade de cartões de crédito (no total) 

9 Quantidade de cartões de crédito (uso com maior frequência) 

10 Quantidade de cartões de crédito com vencimento em dia (pagos 100%) 

11 Quantidade de pessoas que vivem na residência 

12 Quantidade de crianças ou adolescentes que vivem na residência 

13 Com quem realiza usualmente as compras destes produtos 

14 Quando faz usualmente as compras destes produtos 

15 Média de gasto mensal 

16 Tipo de decisão de compra (planejada ou espontânea) 

 

Fonte: O autor 

 

 

3.6. ESTRATÉGIAS DE COLETA DE DADOS 

A pesquisa objetivou a obter respostas dos questionários estruturados submetidos aos 

consumidores, do gênero masculino e feminino, que compraram roupas e acessórios para 

uso próprio nos últimos três meses. O questionário utilizado foi estruturado, fechado e 

autopreenchido. As principais vantagens do questionário é o menor dispêndio na aplicação e 

a redução de vieses potenciais do entrevistador (SELLTIZ; WRIGHTSMAN; COOK, 

1987). 

Com o objetivo de obter uma amostra representativa ao perfil da população 

consumidora de roupas e acessórios, os questionários foram aplicados de forma online, 

porém, simulando uma condição de compra em uma loja física (não virtual através de e-

commerce). Os convites foram enviados por correio eletrônico. O convite, assinado pelo 
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pesquisador, apresentava o link do website Qualtrics.com e solicitava que o convidado 

participasse da pesquisa proposta.  

Como já comentado, salienta-se que, antes do início da aplicação dos questionários, 

esses foram submetidos a um pré-teste com 40 alunos de pós-graduação do curso de 

Administração, com o intuito de detectar possíveis dificuldades e adequar o instrumento de 

pesquisa a ser utilizado.  

Para reduzir os potenciais vieses da estratégia de coleta de dados, o questionário foi 

dividido em duas etapas distintas. Ao responder a primeira, de forma online, o consumidor 

era orientado, três dias depois, por meio de e-mail com um novo link, a responder a 

segunda. A definição de um espaço de tempo entre a aplicação dos dois questionários teve 

como propósito reduzir o potencial viés do consumidor, seja pela desejabilidade social do 

respondente ou pelo viés do instrumento adotado, no qual o respondente poderia lembrar 

como se posicionou na primeira etapa, influenciando assim a resposta da segunda etapa.  

O questionário da primeira etapa da pesquisa teve como objetivo avaliar a percepção 

do respondente quanto: (a) às estratégias adotadas no momento da compra para influenciar a 

decisão de compra (que atuam como inibidores ou aceleradores da decisão);  e (b) ao que ele 

valoriza e quais fatores mais influenciam na tomada de decisão de compra. O questionário 

da segunda etapa teve como objetivo mensurar o nível de importância dos gatilhos de 

compra (aspectos do ambiente) na decisão de compra, além de perguntas de caracterização e 

sociodemográficas do respondente. Os resultados do questionário da primeira e segunda 

etapa foram agrupados em um único questionário por meio do e-mail do respondente, que 

atuou como indexador de controle. 

A amostragem inicial de potenciais respondentes da pesquisa foi definida por 

conveniência, em um grupo de 9.000 emails formados a partir de mailing de consumidores 

virtuais, alunos de graduação e pós-graduação do curso de Administração e contatos 

pessoais do pesquisador. 

O método de captação dos dados foi similar ao modelo “bola de neve”, permitindo 

obter dados de um grupo heterogêneo, reduzindo potenciais vieses da pesquisa. A partir do 

completo preenchimento da primeira etapa da pesquisa, o consumidor era convidado a 

indicar outros potenciais participantes de sua rede de relacionamento (que estivessem de 

acordo com o perfil selecionado para a pesquisa). Esses novos indicados a participar da 

pesquisa recebiam o e-mail de participação da primeira etapa, e após sua participação, eram 
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convidados a indicar novos nomes.  

Por fim, uma amostra aleatória dos questionários respondidos passou por um check-

list, por meio de confirmação telefônica com respondentes, confirmando assim a sua 

validade. Apenas foram selecionados para a pesquisa os questionários válidos, conforme os 

critérios de seleção, e completamente respondidos nas duas etapas da pesquisa.  

Os questionários foram enviados entre outubro/2011 a abril/2012, e apresentaram 

uma taxa de retorno da primeira etapa de 16% e de aproximadamente 80,78% dos 16% para 

a segunda etapa. O alto índice de retorno da segunda etapa se justifica pelo fato de o 

respondente ter estabelecido um vínculo de interesse em participar da pesquisa. 

A amostra efetivamente utilizada no estudo corresponde apenas aos questionários 

respondidos e considerados válidos nos critérios da pesquisa. Logo, é lícito afirmar que essa 

amostra não deve ser considerada como probabilística, pois a probabilidade de inclusão de  

cada elemento da população na amostra não é conhecida (MALHOTRA, 2001). No total, 

foram considerados válidos 1.454 casos, porém, apenas 1.231 seguiram os critérios 

definidos pela pesquisa e foram utilizados neste estudo. 

 

3.7. TÉCNICAS DE TRATAMENTO DE DADOS 

O banco de dados coletado no estudo realizado foi previamente preparado, conforme 

recomendações de Hair Jr. et al. (2005), pela verificação da normalidade, linearidade, 

homocedasticidade e eliminação de outliers. 

Para a análise dos dados foi realizada a Análise Fatorial Exploratória (AFE) e a Análise 

Fatorial Confirmatória (AFC), através de Modelagem em Equações Estruturais (MEE) com 

estimação via Partial Least Squares (PLS). A MEE permite testar a ordem causal entre um 

conjunto de construtos categorizados em variáveis exógenas e endógenas, diante da 

pressuposição de um modelo teoricamente válido. Trata-se de uma técnica estatística utilizada 

quando há interdependência entre variáveis latentes, mensuradas por meio de indicadores 

manifestos (HAIR JR. et al., 2005). A AFE foi operacionalizada pelo método de análise de 

componentes principais e rotação ortogonal varimax. Nessa fase, também foi feita a análise de 

confiabilidade de consistência interna através do cálculo do coeficiente de Alfa de Cronbach.  

Os seguintes critérios foram adotados para a análise fatorial exploratória: carga fatorial 

superior a 0,4, carga cruzada entre fatores inferior a 0,4, comunalidade extraída dos itens 
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superior a 0,4, teste de esfericidade de Bartlett significativo ao nível de 5% e teste Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) superior a 0,7 (HAIR JR. et al., 2005). 

Diante dos resultados encontrados na etapa exploratória da análise fatorial, prosseguiu-

se com a fase confirmatória. As validades convergente e discriminante das variáveis foram 

comprovadas por AVE (Average Variance Extracted) superior a 0,5, Confiabilidade 

Composta maior do que 0,7, R
2
 maior do que 0,3 e Alfa de Cronbach maior do que 0,6 

(HAIR JR. et al., 2005). No próximo capítulo, apresentam-se os principais resultados obtidos. 
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4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

Este capítulo está organizado em quatro seções, segundo os procedimentos descritos 

no método de pesquisa. Inicialmente, a amostra de estudo é caracterizada, destacando o 

perfil do consumidor participante deste estudo. Em seguida, os construtos são avaliados 

quanto à sua validade individual, sendo verificadas a unidimensionalidade, a confiabilidade, 

a validade convergente e discriminante. Por fim, são apresentados os resultados quanto à 

avaliação do modelo proposto, conforme diferentes perfis de amostra, e o teste das hipóteses 

do estudo. 

 

4.1. PESQUISA Α – ANÁLISE DO DESEJO DE COMPRA E TENDÊNCIA DE IMPULSO  

4.1.1. Análise descritiva da amostra 

A amostra não probabilística empregada na análise contou com 1.231 casos, a partir 

da exclusão de casos considerados outliers, missing values e daqueles que não atendiam ao 

perfil pré-definido para o estudo, ou seja, os consumidores que não trabalhavam ou não 

compravam os produtos pesquisados há mais de três meses. 

Como anteriormente comentado, o instrumento, aplicado a partir do envio de 

mensagens eletrônicas com link para página especifica na Internet, foi dividido em duas 

fases, com o objetivo de reduzir a desejabilidade social do respondente. Pelo fato de o 

instrumento utilizado na pesquisa ter abrangido 63 itens, além das questões de 

caracterização da amostra, essa abordagem foi positiva para garantir maior coerência e 

efetividade da qualidade das repostas. Dentre os entrevistados, observou-se uma 

superioridade das mulheres na composição da amostra, correspondendo a 62,6% dos 

respondentes, conforme Tabela 09, a seguir: 

 

Tabela 09 – Distribuição da amostra pesquisa A, segundo o gênero dos respondentes. 

 

Gênero Frequência % de respostas 

Masculino 461 37,4% 

Feminino 770 62,6% 

Total 1231 100% 

 

Fonte: O autor 
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Quanto ao estado civil dos participantes da pesquisa, 48,9% são solteiros (as), 41,6% 

casados (as) e os demais, divorciados (as) e viúvos (as), com menos de 10%, conforme 

Tabela 10, a seguir: 

 

Tabela 10 – Distribuição da amostra pesquisa A, segundo o estado civil dos respondentes. 

 

Estado civil Frequência % de respostas 

Solteiro (a) 602 48,9% 

Casado (a) 512 41,6% 

Divorciado (a) 103 8,4% 

Viúvo (a) 14 1,1% 

Total 1231 100,0% 

 

Fonte: O autor 

 

No que tange à faixa etária dos respondentes, a idade variou de 17 a 68 anos, e a 

maior parte dos respondentes encontra-se com idade na faixa de 19 a 35 anos de idade, 

correspondendo a 61,7% da amostra, conforme Tabela 11, a seguir: 

 

Tabela 11 – Distribuição da amostra pesquisa A, segundo a idade dos respondentes. 

 

Faixa etária Frequência % de respostas % acumulado 

Até 18 anos 23 1,9% 1,9% 

De 19 a 25 anos 275 22,3% 24,2% 

De 26 a 30 anos 229 18,6% 42,8% 

De 31 a 35 anos 255 20,7% 63,5% 

De 36 a 40 anos 152 12,3% 75,9% 

De 41 a 45 anos 91 7,4% 83,3% 

De 46 a 50 anos 77 6,3% 89,5% 

Mais de 50 anos 129 10,5% 100,0% 

Total 1231 100,0%   

 

Fonte: O autor 

 

Quanto ao nível de escolaridade, 70% dos respondentes possuem nível superior 

completo ou pós-graduação. O restante dos respondentes com ensino médio completo foram 

considerados missing values neste estudo. 

Na amostra trabalhada, foram escolhidos apenas os respondentes que tinham algum 

tipo de atividade profissional, ou seja, que trabalhavam. Assim, com relação à renda 

familiar dos respondentes, 40% apresentavam rendimentos superiores a R$ 5.450, conforme 

Tabela 12, a seguir. 
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Tabela 12 – Distribuição da amostra pesquisa A, segundo a renda familiar dos respondentes. 

 

Renda familiar Frequência 
% de 

respostas 

% 

acumulado 

Até 4 salário mínimo mensal (até R$ 2.180) 295 24,0% 24,0% 

De 4 a 6 salários mínimos mensais (de R$ 2.180 a R$ 3.270) 170 13,8% 37,8% 

De 6 a 8 salários mínimos mensais (de R$ 3.270 a R$ 4.360) 149 12,1% 49,9% 

De 8 a 10 salários mínimos mensais (de R$ 4360 a R$ 5.450) 122 9,9% 59,8% 

De 10 a 12 salários mínimos mensais (de R$5450 a R$ 6540) 107 8,7% 68,5% 

Acima de 12 salários mínimos mensais (acima de R$ 6.540) 385 31,3% 99,8% 

Missing values 3 0,2% 100,0% 

Total 1231 100,0%   

 

Fonte: O autor 
 

 

Em sua maioria, os entrevistados exercem atividade em empresa privada (53,2%) e 

empresa pública (20,8%), seguidos pelos autônomos (8,6%), conforme Tabela 13, a seguir: 

 

Tabela 13 – Distribuição da amostra pesquisa A, segundo a categoria do trabalho dos respondentes. 

 

Categoria do trabalho Frequência % de respostas 

Estágio 92 7,5% 

Bolsista de graduação ou pós-graduação 34 2,8% 

Emprego - empresa privada 655 53,2% 

Emprego - empresa pública 256 20,8% 

Empresário 87 7,1% 

Autônomo 106 8,6% 

Missing values 1 0,1% 

Total 1231 100,0% 

 

Fonte: O autor 

  

Destaca-se que a situação financeira dos respondentes concentrou 38,2% e 39,2%, 

respectivamente, como “pago todas as minhas contas mensais, mas não consigo economizar 

nada” e “consigo economizar um pouco a cada mês”. Desse modo, percebe-se que, de forma 

geral, a amostra pesquisada não apresentou alto nível de endividamento, conforme Tabela 

14, a seguir: 

 

Tabela 14 – Distribuição da amostra pesquisa A, segundo a situação financeira dos respondentes. 

 

Situação financeira Frequência 
% de 

respostas 

% 

acumulado 

Eu faço empréstimos mensais para pagar as minhas contas 35 2,8% 2,8% 

Eu tenho utilizado todo mês parte das minhas economias para pagar as 

contas 60 4,9% 7,7% 

Eu pago todas as minhas contas mensais, mas não consigo economizar 

nada 470 38,2% 45,9% 

Eu consigo economizar um pouco a cada mês 482 39,2% 85,1% 

Eu consigo economizar uma quantia substancial todos os meses 184 14,9% 100,0% 

Total 1231 100,0%   
 

Fonte: O autor 
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Com relação ao uso de cartões de crédito, observa-se que apenas 11% da amostra 

não têm essa modalidade, conforme Tabela 15, a seguir. Os demais participantes têm de 1 a 

4 ou mais cartões de crédito. Isso demonstra a potencial facilidade de crédito dos 

respondentes podendo eventualmente, impulsionar o consumo. 

 

Tabela 15 – Distribuição da amostra pesquisa A, segundo a quantidade de cartões de credito que os 

respondentes possuem. 

 

Quantidade de cartões de crédito Frequência % de respostas % acumulado 

Somente 1 cartão de crédito 435 35,3% 35,3% 

2 cartões de crédito 413 33,5% 68,9% 

3 cartões de crédito 148 12,0% 80,9% 

4 ou mais cartões de crédito 99 8,0% 89,0% 

Não tenho cartão de crédito 135 11,0% 99,9% 

Missing values 1 0,1% 100,0% 

Total 1231 100,0%   
 

Fonte: O autor 

 

Ainda quanto ao uso dos cartões de crédito, mais de 80% da amostra pagam 100% da 

fatura mensal, conforme Tabela 16, a seguir: 

 

Tabela 16 – Distribuição da amostra pesquisa A, segundo a quantidade de cartões de crédito que os 

respondentes pagam 100%. 

 

Quantidade de cartões de crédito que paga 100% Frequência 
% de 

respostas 

% 

acumulado 

Não pago as faturas dos meus cartões de crédito há alguns meses 22 1,8% 1,8% 

Pago parcialmente ou a cota mínima da fatura mensal dos meus 

cartões 70 5,7% 7,5% 

Pago 100% da fatura mensal dos meus cartões de crédito 1002 81,4% 88,9% 

Respondeu não ter cartão 130 10,6% 99,4% 

Missing values 7 0,6% 100,0% 

Total 1231 100,0%   
 

Fonte: O autor 

 

Em geral, os participantes da pesquisa não vivem sozinhos, conforme Tabela 17, a 

seguir. Assim o perfil da amostra avaliado demonstra a possível participação normativa dos 

outros membros que compartilham da mesma residência na decisão de consumo do 

respondente. Apesar de não ser objeto de estudo, seriam necessários estudos mais 

aprofundados para mensurar essa potencial participação. Salienta-se que em 63% dos casos 

desta pesquisa, nenhuma criança ou adolescente reside no mesmo domicilio familiar do 

respondente. E para 37% dos casos, crianças ou adolescentes residem junto com os 

respondentes, sendo a maior parte desses casos com uma ou duas crianças/adolescentes na 

mesma casa. 
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Tabela 17 – Distribuição da amostra da pesquisa A, segundo a quantidade de pessoas na mesma residência. 

 

Quantidade de pessoas na mesma residência Frequência 
% de 

respostas 

% 

acumulado 

Somente 1 (o respondente) 129 10,5% 10,5% 

2 pessoas (o respondente + 1  pessoa) 353 28,7% 39,2% 

3 pessoas (o respondente + 2  pessoa) 308 25,0% 64,2% 

4 pessoas (o respondente + 3  pessoa) 440 35,7% 99,9% 

Missing values 1 0,1% 100,0% 

Total 1231 100,0%   
 

Fonte: O autor 

 

Quando questionados sobre com quem realizam geralmente as compras de roupas e 

acessórios, 51,7% do público afirmaram que sozinhos(as) e 21% acompanhados(as) da(o) 

namorada(o) ou cônjuge, conforme Tabela 18, a seguir: 

 

Tabela 18 – Distribuição da amostra da pesquisa A, sobre com quem os consumidores realizam as compras. 

 

Com quem realiza as compras Frequência 
% de 

respostas 

% 

acumulado 

Sozinho (a) 637 51,7% 51,7% 

Acompanhado (a) da (o) namorada (o) ou cônjuge 258 21,0% 72,7% 

Acompanhado (a) de amigos(as) 82 6,7% 79,4% 

Acompanhado (a) dos filhos 39 3,2% 82,5% 

Acompanhado (a) dos filhos e cônjuge 67 5,4% 88,0% 

Acompanhado (a) de outros parentes (mãe, tios (as), primos) 147 11,9% 99,9% 

Missing values 1 0,1% 100,0% 

Total 1231 100,0%   
 

Fonte: O autor 

 

Do total de respondentes, 39% realizam essas compras nos fins de semana de dia, 

conforme Tabela 19, a seguir. Apesar de não ser foco deste trabalho, sugere-se outros 

estudos para avaliar se o turno ou dia da semana das compras influencia a impulsividade de 

compra. Eventualmente, o dia da semana pode estar atrelado à maior disponibilidade de 

tempo do consumidor para buscar itens para o consumo, afetando assim o potencial de 

adquirir itens não planejados. 

 

Tabela 19 – Distribuição da amostra da pesquisa A, sobre quando os consumidores realizam as compras. 

 

Quando realiza as compras Frequência % de respostas % acumulado 

Nos dias de semana de dia 338 27,5% 27,5% 

Nos dias de semana à noite 176 14,3% 41,8% 

Nos fins de semana de dia 481 39,1% 80,8% 

Nos fins de semana à noite 102 8,3% 89,1% 

Não lembro 133 10,8% 99,9% 

Missing values 1 0,1% 100,0% 

Total 1231 100,0%   
 

Fonte: O autor 
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Para os respondentes, 80% gastam em média até 300 reais mensais na compra dos 

produtos pesquisados. Apesar de essa pergunta tendenciar um viés por parte do respondente, 

pode-se afirmar que o resultado não é diferente do perfil socioeconômico dos respondentes 

da pesquisa. 

Com relação ao tipo de decisão de compra representado pelas seguintes categorias: 

planejada e espontânea/impulsiva (sem planejamento prévio), a amostra concentrou 58,3% e 

41,7%, respectivamente. A Tabela 20, a seguir, apresenta outras segmentações para o tipo 

de decisão de compra, conforme o gênero, estado civil, faixa etária e quando realiza as  

compras. 

No geral, no perfil da amostra deste estudo, as mulheres compram de forma 

planejada e os solteiros são mais impulsivos (agem sem planejamento prévio). Nas faixas de 

36 a 45 anos, a amostra dos consumidores participantes age de forma planejada duas vezes 

mais do que de forma impulsiva. E nos fins de semana durante o dia, a preferência é maior 

tanto para compras planejadas quanto impulsivas. 

Tabela 20 – Distribuição da amostra da pesquisa A, segundo o tipo de decisão de compra dos consumidores. 

 

Categorias Planejada 

Espontânea/impulsiva 

(sem planejamento 

prévio). 

% 

Gênero 

Masculino 22,1% 15,4% 37,4% 

Feminino 36,2% 26,3% 62,6% 

Sub-total 58,3% 41,7% 100,0% 

Estado civil 

Solteiro (a) 28,4% 20,6% 48,9% 

Casado (a) 24,2% 17,4% 41,6% 

Divorciado (a) 5,1% 3,2% 8,4% 

Viúvo (a) 0,6% 0,5% 1,1% 

Sub-total 58,3% 41,7% 100,0% 

Faixa etária 

Até 18 anos 0,9% 1,0% 1,9% 

De 19 a 25 anos 13,0% 9,3% 22,3% 

De 26 a 30 anos 10,0% 8,6% 18,6% 

De 31 a 35 anos 12,7% 8,0% 20,7% 

De 36 a 40 anos 8,2% 4,1% 12,3% 

De 41 a 45 anos 4,5% 2,8% 7,4% 

De 46 a 50 anos 2,7% 3,6% 6,3% 

Mais de 50 anos 6,3% 4,1% 10,5% 

Sub-total 58,3% 41,7% 100,0% 

Quando realiza 

as compras 

Nos dias de semana de dia 16,4% 11,0% 27,5% 

Nos dias de semana à noite 8,3% 6,0% 14,3% 

Nos fins de semana de dia 22,1% 17,0% 39,1% 

Nos fins de semana à noite 4,8% 3,5% 8,3% 

Não lembro 6,7% 4,1% 10,8% 

Missing values 0,1% 0,0% 0,1% 

Sub-total 58,3% 41,7% 100,0% 

 

Fonte: O autor 
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As Tabelas 21, 22, 23, 24 e 25 apresentam a estatística descritiva das variáveis G-01 

a G-24, S-01 a S-14, E-01 a E-12, D-01 a D-04, T-01 a T-06. Todas essas variáveis são do 

tipo Likert, variando de 1 a 5. 

O coeficiente de variação é medido pela divisão do desvio padrão pela média. Desse 

modo, quando o coeficiente de variação é menor ou igual a 15%, é considerada variação 

baixa; quando está entre 16% a 39%, a variação é média; e quando é superior ou igual a 

40%, a variação é alta. 

Na sequência, o teste K-S (Kolmogorov-Smirnov) foi aplicado para avaliar a 

normalidade das variáveis do tipo Likert . Quando o indicador do teste K-S apresentar valor 

menor do que 0,1%, existe risco de rejeitar a H0. Assim, para todas as variáveis nas Tabelas 

21, 22, 23, 24 e 25, foi rejeitada a H0, ou seja, a hipótese de a distribuição ser normal.  

 

Tabela 21 – Estatística descritiva das variáveis de Gatilhos da amostra da pesquisa (n = 1231). 

 

Variável Média Desvio Padrão 
Coeficiente de 

variação 
Dispersão Sig K-S Normalidade 

G01 2,754 1,105 40% Alta 0.000 Não 

G02 3,136 1,136 36% Média 0.000 Não 

G03 3,167 1,126 36% Média 0.000 Não 

G04 3,030 1,113 37% Média 0.000 Não 

G05 3,647 1,043 29% Média 0.000 Não 

G06 3,067 1,072 35% Média 0.000 Não 

G07 3,599 1,071 30% Média 0.000 Não 

G08 4,182 0,891 21% Média 0.000 Não 

G09 4,227 0,888 21% Média 0.000 Não 

G10 3,301 1,251 38% Média 0.000 Não 

G11 4,056 0,957 24% Média 0.000 Não 

G12 3,787 0,979 26% Média 0.000 Não 

G13 3,880 1,024 26% Média 0.000 Não 

G14 3,807 1,044 27% Média 0.000 Não 

G15 3,110 1,172 38% Média 0.000 Não 

G16 3,032 1,286 42% Alta 0.000 Não 

G17 2,992 1,222 41% Alta 0.000 Não 

G18 3,647 1,094 30% Média 0.000 Não 

G19 2,761 1,191 43% Alta 0.000 Não 

G20 2,796 1,142 41% Alta 0.000 Não 

G21 4,426 0,778 18% Média 0.000 Não 

G22 3,458 1,142 33% Média 0.000 Não 

G23 2,379 1,086 46% Alta 0.000 Não 

G24 2,453 1,171 48% Alta 0.000 Não 

 

Fonte: O autor 
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Tabela 22 – Estatística descritiva das variáveis de Perfil Self da amostra da pesquisa (n = 1231). 
 

Variável Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

variação 
Dispersão Sig K-S Normalidade 

S01 1,933 1,069 55% Alta 0.000 Não 

S02 2,275 1,222 54% Alta 0.000 Não 

S03 1,718 0,972 57% Alta 0.000 Não 

S04 1,841 0,942 51% Alta 0.000 Não 

S05 1,564 0,835 53% Alta 0.000 Não 

S06 1,770 1,000 56% Alta 0.000 Não 

S07 2,739 1,247 46% Alta 0.000 Não 

S08 2,265 1,158 51% Alta 0.000 Não 

S09 2,252 1,183 53% Alta 0.000 Não 

S10 3,562 1,083 30% Média 0.000 Não 

S11 3,526 1,098 31% Média 0.000 Não 

S12 2,641 1,288 49% Alta 0.000 Não 

S13 2,804 1,289 46% Alta 0.000 Não 

S14 2,843 1,202 42% Alta 0.000 Não 
 

Fonte: O autor 

 

Tabela 23 – Estatística descritiva das variáveis de Estratégia da amostra da pesquisa (n = 1231). 
 

Variável Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

variação 
Dispersão Sig K-S Normalidade 

E-01 3,678 1,115 30% Média 0.000 Não 

E-02 3,141 1,281 41% Alta 0.000 Não 

E-03 3,288 1,204 37% Média 0.000 Não 

E-04 3,289 1,245 38% Média 0.000 Não 

E-05 1,903 1,285 68% Alta 0.000 Não 

E-06 3,742 1,158 31% Média 0.000 Não 

E-07 3,037 1,275 42% Alta 0.000 Não 

E-08 3,032 1,212 40% Alta 0.000 Não 

E-09 2,188 1,060 48% Alta 0.000 Não 

E-10 2,703 1,222 45% Alta 0.000 Não 

E-11 2,812 1,131 40% Alta 0.000 Não 

E-12 2,424 1,178 49% Alta 0.000 Não 
 

Fonte: O autor 

 

Tabela 24 – Estatística descritiva das variáveis de Desejo da amostra da pesquisa (n = 1231). 
 

Variável Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

variação 
Dispersão Sig K-S Normalidade 

D-01 2,335 1,161 50% Alta 0.000 Não 

D-02 3,222 1,183 37% Média 0.000 Não 

D-03 2,458 1,182 48% Alta 0.000 Não 

D-04 2,714 1,175 43% Alta 0.000 Não 

Fonte: O autor 

 

Tabela 25 – Estatística descritiva das variáveis de Tendência de Impulso da amostra da pesquisa (n = 1231). 
 

Variável Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

variação 
Dispersão Sig K-S Normalidade 

T-01 3,637 1,109 30% Média 0.000 Não 

T-02 2,101 0,970 46% Alta 0.000 Não 

T-03 2,757 1,217 44% Alta 0.000 Não 

T-04 2,513 1,152 46% Alta 0.000 Não 

T-05 2,517 1,181 47% Alta 0.000 Não 

T-06 2,919 1,129 39% Média 0.000 Não 

Fonte: O autor 
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A seguir, apresentam-se os procedimentos utilizados para a avaliação individual dos 

construtos e do modelo proposto. 

 

4.1.2. Avaliação Individual dos Construtos 

Para a avaliação individual dos construtos, foram utilizadas a combinação de Análise 

Fatorial Exploratória (AFE) e a Análise Fatorial Confirmatória (AFC), realizada por 

Modelagem em Equações Estruturais (MEE) com estimação via Partial Least Squares 

(PLS). Os construtos foram analisados individualmente e em grupo considerando sua 

validade de conteúdo, convergente, discriminante e nomológica. 

Na composição do modelo proposto, foram avaliadas as possíveis relações entre as 

variáveis aspectos do ambiente de compra (gatilhos), estratégias de autocontrole, perfil self, 

desejo de compra e tendência de impulso.  

 

4.1.2.1. Avaliação do Construto Aspectos do ambiente de compra (Gatilhos) 

A partir das considerações dos especialistas (validação de conteúdo) sobre a escala 

proposta para mensurar os Gatilhos e com base na revisão de literatura de Costa (2002) e 

Flight, Rountree e Beatty (2012), observa-se que o construto Gatilhos é um fator de segunda 

ordem que envolve os fatores de primeira ordem, que são: ambiente, financeiro, transação, 

situação e produto. São considerados fatores de segunda ordem os construtos globais que 

envolvem múltiplas dimensões, conhecidas como fatores de primeira ordem. Essas 

dimensões se correlacionam, porém, representam diferentes aspectos do construto global 

(HAIR JR. et al., 2005). 

Os 24 itens utilizados no construto Gatilhos foram submetidos a uma AFE no 

software SPSS, com método dos componentes principais. A solução apresentou seis fatores 

(de segunda ordem), com as cargas dos itens dispersas nesses fatores. O item G-19 

(Conselhos ou encorajamentos do vendedor) foi um dos itens alocados em um fator isolado.  

O entendimento dos especialistas foi que o item G-19 (Conselhos ou encorajamentos 

do vendedor) poderia ser extraído do modelo, pois outros itens teriam capacidade de 

explicar o mesmo contexto abordado. Na Tabela 26, a seguir, apresentam-se as cargas 

fatoriais dos indicadores, variância extraída e alfa de Cronbach da nova AFE: 
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Tabela 26 – Cargas fatoriais da Análise Fatorial Exploratória da construto Gatilhos 
 

Variável Descrição 
Fatores 

1 2 3 4 5 

G-02 Iluminação da loja 0,857     

G-03 Som ambiente agradável 0,830     

G-01 Decoração ou cores usadas na loja 0,811     

G-04 Aromatização do ambiente 0,771     

G-05 
Conhecimento da disposição dos produtos dentro da 

loja 
0,565     

G-06 Display ou cartazes de produtos 0,507     

G-07 Apresentação dos vendedores 0,409     

G-13 Disponibilidade do produto (em estoque)  0,744    

G-12 Credibilidade da empresa  0,742    

G-14 Teste do produto  0,709    

G-21 Ótima qualidade dos produtos  0,698    

G-09 Preços baixos   0,862   

G-08 Itens em promoção   0,847   

G-10 Possibilidade de pagamento parcelado   0,491   

G-11 Melhor utilização para o meu dinheiro   0,484   

G-15 Brindes e degustações   0,388   

G-17 Estar de férias ou viajando    0,797  

G-18 
Celebração de ocasião especial (aniversário, feriado, 

recompensa por alguma coisa boa) 
   0,764  

G-16 Estar na loja ou shopping favorito    0,630  

G-20 
Estar com amigos que oferecem conselhos ou 

sugestões 
   0,564  

G-23 Marcas mais caras     0,861 

G-24 O mais novo produto de estilo ou moda     0,787 

G-22 Marcas nacionais bem conhecidas     0,568 

Variância Extraída 27,74% 9,91% 8,56% 6,59% 4,66% 

Alfa de Cronbach 0,853 0,789 0,696 0,711 0,719 
 

Obs.: Método de extração: componentes principais, com rotação Varimax. 

Fonte: O autor 
 

Os resultados obtidos da AFE para o construto Gatilhos foram: 

- KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measures of Sampling Adequacy): 0,872; graus de 

liberdade: 253; teste de esfericidade de Bartlett (qui-quadrado): 10424,800; significância 

inferior a 0,000 (portanto, a matriz fatorial é significante estatisticamente); 

- Variância total explicada: 57,47% 

Percebe-se que alguns itens apresentaram cargas significativas nos fatores que eles 

se propõem a medir, indicando estar fortemente relacionados às suas dimensões específicas 

e à presença de validade convergente. Porém, outros itens apresentaram carga inferior a 

0,500. Os resultados corroboram, em quase sua totalidade, a percepção dos especialistas 

sobre a relação de quais itens compõem cada fator específico. Na opinião dos especialistas , 

os únicos itens que deveriam se relacionar a outros fatores são os itens G-21 (Ótima 

qualidade dos produtos) e G-15 (Brindes e degustações). Mais adiante, na seção de AFC, 

observa-se uma justificativa sobre qual fator os itens devem ser considerados. 
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4.1.2.2. Avaliação do Construto Perfil Self  

O construto Perfil Self, também caracterizado como fator de segunda ordem, envolve 

os fatores de primeira ordem, como: normativo, centralidade e felicidade. Esses fatores 

foram parcialmente obtidos através da escala de materialismo de Richins (2004). 

Os 14 itens utilizados no construto Perfil Self foram submetidos a uma AFE, no 

software SPSS, com método dos componentes principais, com rotação Varimax. O resultado 

apresentou três fatores (de segunda ordem), com as cargas fatoriais dos itens, variância 

extraída e alfa de Cronbach, conforme Tabela 27, a seguir: 

 
Tabela 27 – Cargas fatoriais da Análise Fatorial Exploratória do construto Perfil Self. 

 

Variável Descrição 
Fatores 

1 2 3 

S-05 
Compro sempre produtos da marca X para que as pessoas me vejam 

usando 
0,817   

S-06 
Sempre procuro saber que marcas e produtos causam boa impressão 

nos outros 
0,781   

S-04 
A opinião dos meus amigos é muito importante para que eu compre 

algo 
0,661   

S-01 Eu gosto de possuir coisas para impressionar as pessoas 0,626   

S-03 
Eu raramente compro os últimos estilos da moda até ter certeza de que 

meus amigos os aprovam 
0,585   

S-08 Sempre mostro o que eu comprei para os meus amigos 0,468   

S-07 
Quando faço compras, frequentemente tento encontrar coisas que são 

diferentes das coisas que meus amigos têm  (R) 
0,409   

S-13 Eu seria mais feliz se tivesse condições de comprar mais coisas  0,811  

S-12 
Minha vida seria melhor se eu possuísse certas coisas que eu não 

possuo 
 0,709  

S-14 
Fico muito chateado (a) quando não consigo comprar as coisas que 

gostaria 
 0,704  

S-11 Comprar coisas me dá muito prazer  0,595  

S-02 Eu admiro pessoas que possuem casas, carros e roupas caras  0,562  

S-09 Eu gosto de muito luxo na minha vida  0,541  

S-10 Só tenho o que é necessário para viver (R)   0,804 

Variância Extraída 32,70% 11,92% 7,79% 

Alfa de Cronbach 0,765 0,787 - 
 

Obs.: (R) significa que o item será calculado de forma reversa. 

Obs.: Método de extração: componentes principais, com rotação Varimax. 

Fonte: O autor 

 

Os resultados obtidos da AFE para o construto Perfil Self foram: 

- KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measures of Sampling Adequacy): 0,867; graus de 

liberdade: 91; teste de esfericidade de Bartlett (qui-quadrado): 4902,170; significância 

inferior a 0,000 (portanto, a matriz fatorial é significante estatisticamente); 

- Variância total explicada: 52,41% 
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Mais uma vez os resultados corroboram, em quase sua totalidade, a percepção dos 

especialistas sobre a relação de quais itens compõem cada fator específico. Na opinião dos 

especialistas, os itens S-11 (Comprar coisas me dá muito prazer) e S-09 (Eu gosto de muito 

luxo na minha vida) deveriam estar relacionados ao fator 3, e o item S-02 (Eu admiro 

pessoas que possuem casas, carros e roupas caras) deveria estar relacionado ao fator 1.  

Mais adiante, na seção de AFC, ilustra-se o resultado dessa nova disposição dos itens 

em cada fator. 

 

4.1.2.3. Avaliação do Construto Estratégias 

O construto Estratégias, também caracterizado como fator de segunda ordem, 

envolve os fatores de primeira ordem, como: consequências, impacto financeiro e adiar. 

Esses fatores foram parcialmente obtidos em Flight, Rountree e Beatty (2012) e Karlsson 

(2003). 

Os 12 itens utilizados no construto Estratégias foram submetidos a uma AFE, no 

software SPSS, com método dos componentes principais, com rotação Varimax. O resultado 

inicial apresentou quatro fatores (de segunda ordem), conforme a Tabela 28, a seguir: 

Tabela 28 – Cargas fatoriais da Análise Fatorial Exploratória do construto Estratégias. 
 

Variável Descrição 
Fatores 

1 2 3 4 

E-07 
Eu faço um orçamento ou planejo anteriormente minhas 

despesas e uso o plano como guia 
0,831    

E-04 Sempre me atenho a um orçamento pré-planejado 0,824    

E-06 Sempre penso no impacto financeiro geral que a compra terá 0,621    

E-09 
Ao ver um produto de que eu gosto em uma loja, tento 

desviar minha atenção 
 0,651   

E-10 
Sempre substituo minha necessidade de comprar com um 

item menor ou menos caro 
 0,647   

E-11 
Sempre procuro pensar que adiar uma compra é mais 

satisfatório 
 0,646   

E-08 
Sempre conscientemente retardo a compra do item até outro 

momento 
 0,618   

E-02 
Sempre penso se haverá arrependimento depois de fazer uma 

compra 
  0,805  

E-03 
Antes de completar a compra, eu paro para repensar o que 

estou prestes a comprar 
  0,707  

E-01 Sempre penso nas consequências da minha compra   0,545  

E-05 
Eu propositadamente deixo meus cartões de crédito ou débito 

em casa para evitar comprar 
   0,789 

E-12 
Eu evito ou fico fora de situações ou lugares que me levariam 

a compras inesperadas 
   0,661 

Variância Extraída 26,22% 14,07% 10,14% 8,62% 

Alfa de Cronbach 0,716 0,57 0,593 0,391 

Obs.: Método de extração: componentes principais, com rotação Varimax. 

Fonte: O autor 
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Contudo, como o quarto fator apresentou Alfa de Cronbach de 0,391, sugeriu-se 

submeter novamente a uma nova AFE, no software SPSS, reduzindo de forma pré-definida 

para a análise fatorial para 3 fatores, com o mesmo método e tipo de rotação. O resultado 

com as cargas fatoriais dos itens, variância extraída e Alfa de Cronbach pode ser visto na 

Tabela 29, a seguir: 

 

Tabela 29 – Cargas fatoriais da Análise Fatorial Exploratória do construto Estratégias (forçado com 3 fatores). 

 

Variável Descrição 
Fatores 

1 2 3 

E-04 Sempre me atenho a um orçamento pré-planejado 0,831   

E-07 
Eu faço um orçamento ou planejo anteriormente minhas despesas e 

uso o plano como guia 
0,750   

E-06 Sempre penso no impacto financeiro geral que a compra terá 0,623   

E-01 Sempre penso nas consequências da minha compra 0,546   

E-08 
Sempre conscientemente retardo a compra do item até outro 

momento 
0,524   

E-09 
Ao ver um produto de que eu gosto em uma loja, tento desviar minha 

atenção 
 0,681  

E-12 
Eu evito ou fico fora de situações ou lugares que me levariam a 

compras inesperadas 
 0,606  

E-10 
Sempre substituo minha necessidade de comprar com um item menor 

ou menos caro 
 0,586  

E-11 Sempre procuro pensar que adiar uma compra é mais satisfatório  0,579  

E-05 
Eu propositadamente deixo meus cartões de crédito ou débito em 

casa para evitar comprar 
 0,532  

E-02 Sempre penso se haverá arrependimento depois de fazer uma compra   0,810 

E-03 
Antes de completar a compra, eu paro para repensar o que estou 

prestes a comprar 
  0,699 

Variância Extraída 26,22% 14,07% 10,14% 

Alfa de Cronbach 0,737 0,583 0,517 

 

Obs.: Método de extração: componentes principais, com rotação Varimax. 

Fonte: O autor 

 

Os resultados obtidos da AFE para o construto Estratégias foram: 

- KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measures of Sampling Adequacy): 0,765; graus de 

liberdade: 66; teste de esfericidade de Bartlett (qui-quadrado): 2746,213; significância 

inferior a 0,000 (portanto, a matriz fatorial é significante estatisticamente); 

- Variância total explicada: 50,43%  

Assim como aconteceu com o construto Gatilhos e Perfil Self, os resultados da AFE 

do construto Estratégias corroboram, em quase sua totalidade, a percepção dos especialistas 

sobre a relação de quais itens compõem cada fator específico. Na opinião dos especialistas , 

alguns itens têm capacidade de explicar o mesmo conceito, e sugeriram uma redefinição de 

quais itens compõem cada fator, como por exemplo: o item E-05 (Eu propositadamente 
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deixo meus cartões de crédito ou débito em casa para evitar comprar) deveria estar 

relacionado ao fator 1; E-08 (Sempre conscientemente retardo a compra do item até outro 

momento) ao fator 2; e E-01 (Sempre penso nas consequências da minha compra) ao fator 3. 

Na seção de AFC, ilustra-se o resultado dessa nova disposição dos itens em cada 

fator. 

 

4.1.2.4. Avaliação do Construto Desejo 

O construto Desejo de compra é unidimensional e foi desenvolvido a partir de 4 

itens, os mesmos utilizados por Beatty e Ferrel (1998). O resultado da AFE, através do 

software SPSS, com método dos componentes principais, é ilustrado na Tabela 30, a seguir. 

As cargas fatoriais dos itens utilizados e o seu respectivo Alfa de Cronbach (0,795) estão 

adequados segundo HAIR JR. et al. (2005). 

 

Tabela 30 – Cargas fatoriais da Análise Fatorial Exploratória do construto Desejo. 

 

Variável Descrição 
Fator 

1 

D-03 Sinto uma necessidade repentina de comprar algo 0,882 

D-01 Sinto uma série de necessidades repentinas de comprar coisas que não tinha planejado 0,867 

D-02 Vejo várias coisas além das quais queria comprar 0,749 

D-04 Não sinto grande necessidade de fazer compras não planejadas. (R) 0,644 

   

Variância Extraída 62,64% 

Alfa de Cronbach 0,795 

 

Obs.: (R) significa que o item será calculado de forma reversa. 

Obs.: Método de extração: componentes principais, com rotação Varimax. 

Fonte: O autor 

 
 

Os resultados obtidos da AFE para o construto Desejo foram: 

- KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measures of Sampling Adequacy): 0,755; graus de 

liberdade: 6; teste de esfericidade de Bartlett (qui-quadrado): 1722,513; significância 

inferior a 0,000 (portanto, a matriz fatorial é significante estatisticamente); 

- Variância total explicada: 62,64% 

 

4.1.2.5. Avaliação do Construto Tendência de Impulso 

O construto Tendência de Impulso também foi submetido à AFE, através do 

software SPSS, com método dos componentes principais. Foram utilizados 6 itens para 
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mensurar esse construto, também de característica unidimensional, conforme sugerido por 

Beatty e Ferrel (1998), Rook e Fisher (1995), Weun, Jones e Beatty (1997) e Weun et al. 

(1998). Os resultados das cargas fatoriais dos itens do construto e do Alfa de Cronbach 

(0,778) são ilustrados na Tabela 31, a seguir: 

 

Tabela 31 – Cargas fatoriais da Análise Fatorial Exploratória do construto Tendência de Impulso. 

 

Variável Descrição 
Fator 

1 

T-03 Sou uma pessoa que faz compras não planejadas. 0,815 

T-02 Sempre compro coisas sem pensar. 0,800 

T-04 Quando faço compras, compro coisas que não tinha intenção de adquirir. 0,772 

T-05 
Quando vejo algo que realmente me interessa, eu compro sem considerar as 

consequências. 
0,700 

T-01 É divertido comprar espontaneamente. 0,541 

T-06 Eu evito comprar coisas que não estão na minha lista de compras.  (R) 0,492 

Variância Extraída 48,75% 

Alfa de Cronbach 0,778 

 

Obs.: (R) significa que o item será calculado de forma reversa. 

Obs.: Método de extração: componentes principais, com rotação Varimax. 

Fonte: O autor 

 

Os resultados obtidos da AFE para o construto Tendência de Impulso foram: 

- KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measures of Sampling Adequacy): 0,839; graus de 

liberdade: 15; teste de esfericidade de Bartlett (qui-quadrado): 1932,886; significância 

inferior a 0,000 (portanto, a matriz fatorial é significante estatisticamente); 

- Variância total explicada: 48,75% 

Na próxima seção, apresentam-se os modelos da AFC, considerando, parcialmente, 

os resultados da AFE e de Conteúdo. 

 

4.1.3. Análise Fatorial Confirmatória - AFC 

A AFC foi realizada por Modelagem em Equações Estruturais (MEE), com 

estimação via Partial Least Squares (PLS), no software SMART PLS, em um modelo 

teórico obtido a partir de revisões de literatura sobre o tema, resultados da análise fatorial 

exploratória e de conteúdo. O objetivo foi verificar diferenças e analisar caso a caso. Nesse 

modelo, foram mantidas as 60 variáveis. 
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4.1.3.1. Modelo: análise fatorial confirmatória a partir do modelo teórico 

Inicialmente, todas as variáveis latentes foram vinculadas às suas respectivas 

variáveis extraídas da validação de conteúdo (especialistas), seguindo parcialmente os 

resultados da AFE. As variáveis Gatilhos, Perfil Self e Estratégias de Autocontrole tiveram, 

respectivamente, 5, 3 e 3 fatores de segunda ordem, no total de 60 itens. Após executar o 

algoritmo PLS com a configuração Factor Weighting Scheme, as cargas fatoriais foram 

exibidas na Figura 9, a seguir: 

Figura 9 – Análise PLS do modelo conceitual  
 

 
 

Fonte: O autor 

 

Em uma primeira análise, o construto Estratégias demonstrou cargas fatoriais baixas 

nos fatores: Impacto Financeiro, no item E-05 (Eu propositadamente deixo meus cartões de 

crédito ou débito em casa para evitar comprar), com carga de 0,108; e Adiar, no item E-12 

(Eu evito ou fico fora de situações ou lugares que me levariam a compras inesperadas), com 

carga de 0,468. A análise de conteúdo sugeriu que essas variáveis deveriam ser eliminadas 

dos fatores originais. Dessa forma, foram extraídos esses itens do modelo, devido à baixa 

carga fatorial apresentada.  

Quanto ao construto Perfil Self, o fator Normativo teve cargas fatoriais baixas nas 

variáveis: S-03 (Eu raramente compro os últimos estilos da moda até ter certeza que meus 
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amigos os aprovam), com carga de 0,429, e S-07 (Quando faço compras, frequentemente 

tento encontrar coisas que são diferentes das coisas que meus amigos têm), com carga de 

0,481. Ainda no mesmo construto, o fator Centralidade, a variável S-10 (Só tenho o que é 

necessário para viver) também apresentou carga fatorial baixa (carga de 0,275). Todos os 

três itens foram extraídos do modelo segundo recomendação da validação de conteúdo.  

Para o construto Tendência de Impulso, o item T-06 (Eu evito comprar coisas que 

não estão na minha lista de compras) teve carga fatorial baixa (0,491). Pela falta de 

aderência conceitual desse item em qualquer outro fator do modelo, ele também foi 

excluído. O algoritmo PLS com a configuração Factor Weighting Scheme foi gerado 

novamente, e as cargas fatoriais exibidas na Figura 10, a seguir: 

 

Figura 10 – Análise PLS do modelo conceitual versão revisada 
 

 
 

Fonte: O autor 

 

4.1.3.2. Validade convergente para o modelo teórico 

A validade convergente é uma avaliação que demonstra o quão cada variável 

converge com uma variável latente (fator), obedecendo a critérios referenciais: AVE 

(Average Variance Extracted) superior a 0,5, Confiabilidade Composta maior do que 0,7, 

R
2,

 maior do que 0,3 e Alfa de Cronbach maior que 0,6. A Tabela 32, a seguir, apresenta os 

resultados da análise de convergência dos fatores do modelo teórico: 
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Tabela 32 – Indicadores de validade convergente dos fatores do modelo teórico. 

 

Fatores AVE 
Confiabilidade 

Composta 
R

2
 

Alfa de 

Cronbach 

Ambiente 0,535 0,888 0,640 0,851 

Financeiro 0,538 0,822 0,329 0,711 

Transação 0,562 0,835 0,606 0,734 

Situação 0,457 0,806 0,512 0,698 

Produto 0,502 0,800 0,503 0,668 

Normativo 0,508 0,860 0,784 0,804 

Centralidade 0,656 0,792 0,601 0,481 

Felicidade 0,637 0,840 0,596 0,713 

Consequências 0,545 0,781 0,600 0,595 

Impacto Financeiro 0,636 0,839 0,689 0,714 

Adiar 0,433 0,747 0,475 0,573 

Desejo 0,626 0,868 0,340 0,795 

Tendência Impulso 0,550 0,857 0,398 0,789 

          

Valores referenciais >0.5 >0.7 >0.3 >0.6 
 

Fonte: O autor 

 

Quase a totalidade dos fatores atende aos requisitos de convergência, exceto três que 

apresentaram valores abaixo dos critérios sugeridos para a validade convergente, ou seja, os 

fatores Situação, Centralidade e Adiar apresentaram AVE ou Alfa de Cronbach abaixo de 

0,5 ou 0,6, respectivamente. 

Uma vez identificado o problema de convergência dos fatores, o modelo foi 

novamente discutido com os especialistas (validação de conteúdo) para julgar impacto na 

eliminação de algum item que compõe o fator no modelo como um todo.  

Para o fator Situação, o entendimento dos especialistas foi que o item G-19 

(Conselhos ou encorajamentos do vendedor), carga 0,558, poderia ser extraído do modelo, 

pois outros itens teriam capacidade de explicar o contexto abordado. Com isso, os 

indicadores da validade convergente do fator Situação foram adequados segundo os critérios 

referenciais esperados. 

Quanto aos fatores Adiar e Centralidade, o mesmo tipo de raciocínio foi adotado. 

Porém, o fator Centralidade era composto por apenas dois itens. Assim, foi excluído 

completamente do modelo. Para o fator Adiar, ao excluir qualquer item, de forma ponderada 

e aleatória, os valores dos indicadores de convergência reduziram cada vez mais. Após esse 

diagnóstico e em discussões com o grupo de especialistas, foi excluído o fator Adiar do 

modelo. Após essa constatação, um novo algoritmo PLS reespecificado com a configuração 

Factor Weighting Scheme foi gerado, e as cargas fatoriais exibidas na Figura 11 e no 

Apêndice 9, Tabela  80: 
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Figura 11 – Análise PLS do modelo conceitual reespecificado. 
 

 
 

Fonte: O autor 

 

4.1.3.3. Validade convergente para o modelo reespecificado 

A Tabela 33, a seguir, apresenta os indicadores da validade convergente do modelo 

reespecificado. A menor AVE foi encontrada no fator Produto (0,501), o menor índice de 

confiabilidade composta foi 0,780, no fator Consequências, e o menor Alfa de Cronbach foi 

0,595, no fator Consequências, zona limítrofe aceita segundo Hair Jr. et al. (2005). Todos os 

índices foram suficientes para a validade convergente. 

Tabela 33 – Indicadores de validade convergente dos fatores do modelo reespecificado. 
 

Fatores AVE 
Confiabilidade 

Composta 
R

2
 

Alfa de 

Cronbach 

Ambiente 0,536 0,888 0,636 0,851 

Financeiro 0,538 0,822 0,329 0,711 

Transação 0,562 0,835 0,616 0,734 

Situação 0,538 0,823 0,433 0,712 

Produto 0,501 0,800 0,510 0,668 

Normativo 0,508 0,860 0,845 0,804 

Felicidade 0,637 0,840 0,585 0,713 

Consequências 0,544 0,780 0,667 0,595 

Impacto Financeiro 0,636 0,840 0,801 0,714 

Desejo 0,626 0,868 0,299 0,795 

Tendência Impulso 0,550 0,857 0,398 0,789 
          

Valores referenciais >0.5 >0.7 >0.3 >0.6 
 

Fonte: O autor 
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A fim de verificar se os coeficientes padronizados (path coefficients) tinham 

significância, foi executado o procedimento de Bootstrapping no SMART-PLS com 1.000 

amostras. A Figura 12, a seguir, apresenta os valores de t de Student para o modelo 

reespecificado com 14 fatores e 47 itens: 

Figura 12 – Análise PLS do modelo conceitual reespecificado – Tendência de Impulso com 14 fatores – valores 

de t de Student das correlações. 
 

 
 

Obs.: As 23 variáveis vinculadas ao fator Gatilhos, as 9 variáveis vinculadas ao fator Self e 6 variáveis 

vinculadas ao fator Estratégias foram ocultadas da ilustração para melhor visualização. 

Fonte: O autor 

 

Todos os valores foram superiores a 1,96 quando correlacionados os itens aos 

fatores. As cargas foram significantes, representando que há correlação entre as variáveis e 

as variáveis latente, exceto na correlação do fator Gatilhos e Desejo, que apresentou relação 

de 0,344. Ou seja, para o modelo reespecificado, a H1 foi rejeitada.  

 

4.1.3.4. Validade discriminante para o modelo reespecificado 

Para avaliar a validade discriminante, a Tabela 34, a seguir, apresenta carga cruzada 

entre os fatores e, na intersecção do fator, a raiz quadrada de AVE (Average Variance 

Extracted). Não existe nenhuma carga cruzada maior entre os fatores do que a carga das 

suas respectivas variáveis (em destaque amarelo), portanto, pode-se afirmar que o modelo 

tem validade discriminante.  
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Tabela 34 – Matriz de cargas cruzadas dos fatores do modelo reespecificado 
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Ambiente 0,732                     

Financeiro 0,260 0,734                   

Transação 0,488 0,419 0,750                 

Situação 0,372 0,306 0,358 0,734               

Produto 0,391 0,300 0,530 0,442 0,708             

Normativo 0,011 -0,003 0,003 -0,005 -0,018 0,713           

Felicidade 0,047 0,025 0,012 0,028 0,008 0,450 0,798         

Consequências 0,051 0,027 0,031 -0,002 0,056 -0,034 -0,051 0,738       

Impacto 

Financeiro -0,001 -0,019 0,013 -0,006 0,030 -0,135 -0,169 0,474 0,798     

Desejo -0,014 -0,031 -0,045 -0,018 -0,017 0,362 0,429 -0,205 -0,397 0,791   

Tendência 

Impulso -0,021 -0,001 -0,035 -0,019 -0,043 0,322 0,349 -0,308 -0,561 0,631 0,742 

 

Fonte: O autor 

 

 

4.1.3.5. Nível de relevância dos fatores no modelo reespecificado 

Os fatores que têm mais relevância são aqueles que apresentam maiores coeficientes 

padronizados e, portanto, maior explicação (R
2
) da variância. O R

2
 é o valor apresentado no 

centro dos círculos de cada variável latente no PLS.  

Para o construto Gatilhos, os fatores em ordem de maior relevância são: Ambiente 

(0,636), Transação (0,616), Produto (0,510), Situação (0,433) e Financeiro (0,329). Já para 

o construto Perfil Self, os fatores em ordem de maior relevância são: Normativo (0,845) e 

Felicidade (0,585). E por fim, para o construto Estratégias, os fatores em ordem de maior 

relevância são: Impacto Financeiro (0,801) e Consequências (0,667). 

 

4.1.3.6. Modelo reespecificado de Tendência de Impulso com fatores e dimensões 

O modelo com os fatores de segunda ordem e dimensões (Gatilhos, Self, Estratégias) 

é apresentado na Figura 13, a seguir, com as respectivas cargas dos fatores e das dimensões: 
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Figura 13 – Análise PLS do modelo conceitual reespecificado – Tendência de Impulso com fatores e dimensões. 

 

 

 
 

 

Obs.: As cargas das variáveis nos fatores de primeira ordem podem ser observadas no Apêndice 9, Tabela 71. 

 

Fonte: O autor 

 

 

Os dados mostram que o ambiente (R
2
 = 0,636) é o mais relevante para Gatilhos. O 

fator impacto financeiro (R
2
 = 0,801) é o que mais explica as estratégias, enquanto o 

normativo (R
2
 = 0,845) explica o Perfil Self mais do que Felicidade. 

A Figura 14, a seguir, apresenta os valores t de Student para Bootstrapping (de 1.000 

amostras) aplicados ao modelo reespecificado com fatores e dimensões: 
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Figura 14 – Análise PLS do modelo conceitual reespecificado – Tendência de Impulso com fatores e dimensões 

– valores de t de Student das correlações. 

 

 

 

 
Obs.: As cargas das variáveis nos fatores de primeira ordem podem ser observadas no Apêndice 9, Tabela 72. 

 

Fonte: O autor 

 

Com valor t superior a 1,96, pode-se concluir que todas as correlações são 

significantes, com risco inferior a 5%. A exceção para essa análise foi a correlação entre 

Gatilhos e Desejo, com coeficiente padronizado de -0,031 e valor t de 0,344. Assim, a 

correlação entre essas variáveis não é estatisticamente significativa. 

Observa-se que a correlação entre Estratégias e Desejo foi negativa (-0,307), ao nível 

de significância estatística (valor t = 3,428). Isso significa que as estratégias de autocontrole 

impactam negativamente o desejo de compra, ou seja, quanto maior o peso da variável 

Estratégias, menos desejo de compra o consumidor terá. 

A Tabela a seguir apresenta os valores dos coeficientes padronizados (path 

coefficients) de primeira ordem em relação às dimensões e os valores t de Student para o 

modelo: 
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Tabela 35 – Coeficientes padronizados do modelo de fatores e dimensões de Tendência de Impulso. 
 

Fatores Gatilhos Self Estratégias Desejo 
Tendência 

de Impulso 
t de Student (*) 

Ambiente 0,798     13,573 

Financeiro 0,574     5,768 

Transação 0,785     15,212 

Situação 0,658     9,355 

Produto 0,714     11,297 

Normativo  0,919    50,287 

Felicidade  0,765    15,383 

Consequências   0,817   20,343 

Impacto financeiro   0,895   45,479 

Gatilhos    -0,031  0,344 

Self    0,411  4,707 

Estratégias    -0,307  3,428 

Desejo     0,631 9,756 
 

(*) t de Student superiores a 1,96 revelam que as cargas são significantes. 

Fonte: O autor 
 

4.1.3.7. Validação nomológica 

Para a validação nomológica, além do teste de significância das relações, o modelo 

estrutural foi aplicado a outras amostras, conforme o gênero do consumidor e o nível de 

envolvimento dos produtos pesquisados, segmentando a amostra original.  

A seguir, descreve-se o resultado da pesquisa β abrangendo as amostras comparativas 

utilizadas. 

 

4.2. PESQUISA Β – ANÁLISE DO DESEJO DE COMPRA E TENDÊNCIA DE IMPULSO CONFORME 

SEGMENTAÇÃO DE GRUPOS 

A pesquisa β teve como objetivo validar o modelo reespecificado de Tendência de 

Impulso, com fatores e dimensões, conforme o gênero do consumidor e o nível de 

envolvimento dos produtos pesquisados. Para tanto, este subcapítulo está divido em: 

- Caracterização das amostras da pesquisa β 

- Amostra B: análise fatorial confirmatória, validade convergente, validade discriminante 

- Amostra C: análise fatorial confirmatória, validade convergente, validade discriminante 

- Amostra D: análise fatorial confirmatória, validade convergente, validade discriminante 

- Amostra E: análise fatorial confirmatória, validade convergente, validade discriminante 

- Amostra F: análise fatorial confirmatória, validade convergente, validade discriminante 

- Amostra G: análise fatorial confirmatória, validade convergente, validade discriminante 

- Amostra H: análise fatorial confirmatória, validade convergente, validade discriminante 

- Amostra I: análise fatorial confirmatória, validade convergente, validade discriminante 

- Validação do modelo de Tendência de Impulso para todas as amostras da pesquisa β 

- Análise das relações entre as dimensões Desejo de Compra e Tendência de Impulso 

das amostras da pesquisa β 
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4.2.1. Caracterização das amostras da pesquisa β 

Para segmentar a amostra no que tange ao nível de envolvimento que os produtos 

pesquisados têm para os consumidores foram utilizados três itens, em uma escala do tipo 

Likert de cinco pontos, variando de discordo totalmente até concordo totalmente. Os três 

itens utilizados foram adaptados da dimensão envolvimento da escala de New Involvement 

Profile de Jain e Srinivasan (1990), conforme: roupas e acessórios são extremamente 

importantes para mim; adoro roupas e acessórios e sempre acho que devo me preocupar 

menos com roupas e acessórios. 

A percepção dos consumidores nesses três itens foi submetida a uma análise fatorial 

exploratória (AFE), no software SPSS, com método dos componentes principais. O 

resultado da regressão dessa AFE foi normatizado, adicionando o valor máximo de cada 

item (5). Por fim, o resultado normatizado da regressão foi consolidado em grupos de 

envolvimento, conforme: baixo envolvimento (até 33% do percentual acumulado da 

regressão), médio envolvimento (de 33,01% até 66% do percentual acumulado da regressão) 

e alto envolvimento (de 66,01% até 100% do percentual acumulado da regressão). O 

resultado da amostra pesquisada por grupo de envolvimento pode ser identificado na Tabela 

36 , a seguir: 
 

 

 

 

Tabela 36 – Distribuição dos grupos de envolvimento, segundo o gênero do consumidor. 

 

Grupo de 

envolvimento 

Gênero 
Total % 

Masculino % Feminino % 

Baixo envolvimento 142 11,5% 224 18,2% 366 29,7% 

Médio envolvimento 170 13,8% 286 23,2% 456 37,0% 

Alto envolvimento 149 12,1% 260 21,1% 409 33,2% 

Total 461 37,4% 770 62,6% 1231 100,0% 

 

Fonte: O autor 

 

 

Para efeito deste estudo, apenas foram comparados os extremos de grupos de 

envolvimento (alto e baixo), pois a medida intermediária não permitiria segmentar a 

percepção do consumidor no que tange ao impacto no desejo de compra. A caracterização 

das amostras segmentadas obtidas na pesquisa β pode ser visualizada na Tabela 37, a seguir: 
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Tabela 37 – Perfil das amostras da pesquisa β. 

 

Amostra Perfil da amostra 

Tamanho 

da 

amostra 

Idade 

média 
Estado civil Formação 

Amostra B 
Consumidores do 

gênero feminino 
770 

33,4 

anos 

50% são 

solteiros e 

40% casados 

40% pós-graduação completa;  

8% pós-graduação incompleta;  

19% graduação completa;  

e 27% superior incompleto 

Amostra C 
Consumidores do 

gênero masculino 
461 

35,1 

anos 

50% são 

casados e 

43% 

solteiros 

46% pós-graduação completa;  

7% pós-graduação incompleta;  

17% graduação completa;  

e 28% superior incompleto 

Amostra D 

Consumidores, 

independente do 

gênero, para os 

quais os produtos 

pesquisados têm 

alto nível de 

envolvimento 

409 
34,1 

anos 

48% são 

solteiros e 

42% casados 

45% pós-graduação completa;  

6% pós-graduação incompleta;  

17% graduação completa;  

e 27% superior incompleto 

Amostra E 

Consumidores, do 

gênero feminino, 

para os quais os 

produtos 

pesquisados têm 

alto nível de 

envolvimento 

260 
34,1 

anos 

50% são 

solteiros e 

38% casados 

 

43% pós-graduação completa;  

7% pós-graduação incompleta;  

18% graduação completa;  

e 25% superior incompleto 

Amostra F 

Consumidores, do 

gênero masculino, 

para os quais os 

produtos 

pesquisados têm 

alto nível de 

envolvimento 

149 
34,2 

anos 

50% são 

casados e 

44% 

solteiros 

48% pós-graduação completa;  

5% pós-graduação incompleta;  

15% graduação completa;  

e 30% superior incompleto 

Amostra G 

Consumidores, 

independente do 

gênero, para os 

quais os produtos 

pesquisados têm 

baixo nível de 

envolvimento 

366 
33,6 

anos 

50% são 

solteiros e 

39% casados 

38% pós-graduação completa;  

7% pós-graduação incompleta;  

21% graduação completa;  

e 29% superior incompleto 

Amostra H 

Consumidores, do 

gênero feminino, 

para os quais os 

produtos 

pesquisados têm 

baixo nível de 

envolvimento 

224 
32,2 

anos 

56% são 

solteiros e 

34% casados 

32% pós-graduação completa;  

7% pós-graduação incompleta;  

24% graduação completa;  

e 31% superior incompleto 

Amostra I 

Consumidores, do 

gênero masculino, 

para os quais os 

produtos 

pesquisados têm 

baixo nível de 

envolvimento 

142 
35,6 

anos 

49% são 

casados e 

42% 

solteiros 

48% pós-graduação completa;  

8% pós-graduação incompleta;  

15% graduação completa;  

e 26% superior incompleto 

 

Fonte: O autor 
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As seções a seguir descrevem a análise fatorial confirmatória, validade convergente 

e validade discriminante a partir do modelo reespecificado de Tendência de Impulso para 

todas as amostras identificadas na pesquisa β, conforme Figura 15, a seguir: 

 

Figura 15 – Fluxo da validade de escala para as amostras identificadas na pesquisa β. 
 

 
 

Fonte: O autor 

 

 

4.2.2. Amostra B: análise fatorial confirmatória, validade convergente, validade 

discriminante 

O resultado da aplicação do modelo reespecificado de Tendência de Impulso sobre a 

amostra B (consumidores do gênero feminino), no algoritmo PLS, com a configuração 

Factor Weighting Scheme, é apresentado na Figura 16, a seguir, com suas cargas fatoriais: 
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Figura 16 – Análise PLS do modelo de Tendência de Impulso sobre a amostra B (consumidores do gênero 

feminino) da pesquisa β. 

 

 
 

 

Obs.: As 23 variáveis vinculadas ao fator Gatilhos, as 9 variáveis vinculadas ao fator Self e 6 variáveis 

vinculadas ao fator Estratégias foram ocultadas da ilustração para melhor visualização. 

 

Fonte: O autor 

 

Todas as cargas fatoriais dos itens utilizados foram superiores a 0,500, conforme 

ilustrado no Apêndice 9, Tabela 73. 

 

4.2.2.1. Validade convergente para o modelo reespecificado da amostra B 

(consumidores do gênero feminino) da pesquisa β 

A Tabela 38, a seguir, apresenta os indicadores da validade convergente do modelo 

reespecificado sobre a amostra B (consumidores do gênero feminino) da pesquisa β. A 

menor AVE foi encontrada no fator Normativo (0,490), zona limítrofe aceita por Hair Jr. et 

al. (2005). O menor índice de confiabilidade composta foi 0,789, no fator Consequências, e 

o menor Alfa de Cronbach foi 0,609, no fator Consequências. Todos os índices foram 

suficientes para a validade convergente. 
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Tabela 38 – Indicadores de validade convergente dos fatores do modelo reespecificado sobre a amostra B 

(consumidores do gênero feminino) da pesquisa β.  

 

Fatores AVE 
Confiabilidade 

Composta 
R

2
 

Alfa de 

Cronbach 

Ambiente 0,550 0,894 0,649 0,859 

Financeiro 0,555 0,832 0,350 0,730 

Transação 0,575 0,843 0,611 0,747 

Situação 0,551 0,830 0,459 0,726 

Produto 0,517 0,810 0,516 0,688 

Normativo 0,490 0,851 0,827 0,790 

Felicidade 0,649 0,847 0,595 0,727 

Consequências 0,556 0,789 0,681 0,609 

Impacto Financeiro 0,647 0,846 0,804 0,725 

Desejo 0,641 0,876 0,322 0,809 

Tendência Impulso 0,542 0,853 0,397 0,782 

          

Valores referenciais >0.5 >0.7 >0.3 >0.6 
 

Obs.: Na amostra B, N é igual 770 casos 

Fonte: O autor 

 

Quanto ao nível de significância dos coeficientes padronizados (path coefficients), o 

resultado do Bootstrapping no SMART-PLS com 1.000 amostras pode ser visualizado na 

Figura 17, a seguir: 

Figura 17 – Análise PLS do modelo de Tendência de Impulso sobre a amostra B (consumidores do gênero 

feminino) da pesquisa β – valores de t de Student das correlações. 
 

 
 

Obs.: As 23 variáveis vinculadas ao fator Gatilhos, as 9 variáveis vinculadas ao fator Self e 6 variáveis 

vinculadas ao fator Estratégias foram ocultadas da ilustração para melhor visualização. 

Fonte: O autor 
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Observa-se que os valores de t de Student foram superiores a 1,96, quando 

correlacionados os itens aos fatores. As cargas foram significantes, representando que há 

correlação entre as variáveis e as variáveis latentes, exceto na correlação do fator Gatilhos e 

Desejo, que apresentou relação de 0,231. Ou seja, para o modelo, a H1 foi rejeitada. Os 

resultados das demais hipóteses são sumarizados no Quadro 21, a seguir: 

 

Quadro 21 – Resultado de hipóteses para o modelo reespecificado da amostra B (consumidores do gênero 

feminino) da pesquisa β. 

Hipóteses 
Aceita ou 

Rejeitada 

H1 
Os aspectos do ambiente de compra (gatilhos) afetam positivamente o desejo de compra dos 

consumidores. 
Rejeitada 

H2 O perfil self do consumidor afeta positivamente o seu desejo de compra. Aceita 

H3 
As estratégias de autocontrole afetam negativamente o desejo de compra dos 

consumidores. 
Aceita 

H4 
O desejo de compra dos consumidores afeta positivamente sua tendência de impulso de 

compra. 
Aceita 

Fonte: O autor 
 

4.2.2.2. Validade discriminante para o modelo reespecificado da amostra B 

(consumidores do gênero feminino) da pesquisa β 

Para avaliar a validade discriminante, a Tabela 39, a seguir, apresenta carga cruzada 

entre os fatores e, na intersecção do fator, a raiz quadrada de AVE (Average Variance 

Extracted). Não existe nenhuma carga cruzada maior entre os fatores do que a carga das 

suas respectivas variáveis (em destaque amarelo), portanto, pode-se afirmar que o modelo 

tem validade discriminante.  

Tabela 39 – Matriz de cargas cruzadas dos fatores do modelo reespecificado da amostra B (consumidores do 

gênero feminino) da pesquisa β. 
 

  

A
m

b
ie

n
te

 

F
in

a
n

ce
ir

o
 

T
ra

n
sa

çã
o

 

S
it

u
a

çã
o

 

P
ro

d
u

to
 

N
o

rm
a

ti
v

o
 

F
el

ic
id

a
d

e
 

C
o

n
se

q
u

ê
n

ci
a

s 

Im
p

a
ct

o
 

F
in

a
n

ce
ir

o
 

D
es

ej
o

 

T
en

d
ê
n

ci
a

 

Im
p

u
ls

o
 

Ambiente 0,742                     

Financeiro 0,287 0,745                   

Transação 0,501 0,404 0,759                 

Situação 0,403 0,346 0,367 0,742               

Produto 0,395 0,324 0,548 0,448 0,719             

Normativo 0,037 -0,009 -0,006 0,022 0,001 0,700           

Felicidade 0,045 0,027 -0,001 0,022 -0,008 0,437 0,805         

Consequências 0,010 -0,018 0,016 0,001 0,059 -0,068 -0,105 0,746       

Impacto 

Financeiro 

-0,026 -0,046 -0,024 -0,006 0,045 -0,183 -0,211 0,489 0,804     

Desejo -0,002 0,019 -0,027 -0,003 -0,017 0,386 0,465 -0,212 -0,415 0,801   

Tendência 

Impulso 

0,010 0,005 -0,027 -0,007 -0,063 0,373 0,369 -0,346 -0,607 0,630 0,736 

Fonte: O autor 
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4.2.3. Amostra C: análise fatorial confirmatória, validade convergente, validade 

discriminante 

O resultado da aplicação do modelo reespecificado de Tendência de Impulso sobre a 

amostra C (consumidores do gênero masculino), no algoritmo PLS, com a configuração 

Factor Weighting Scheme, é apresentado na Figura 18, a seguir, com suas cargas fatoriais: 

 

Figura 18 – Análise PLS do modelo de Tendência de Impulso sobre a amostra C (consumidores do gênero 

masculino) da pesquisa β. 

 

 
 

Obs.: As 23 variáveis vinculadas ao fator Gatilhos, as 9 variáveis vinculadas ao fator Self e 6 variáveis 

vinculadas ao fator Estratégias foram ocultadas da ilustração para melhor visualização. 

 

Fonte: O autor 

 

Todas as cargas fatoriais dos itens utilizados foram superiores a 0,500, conforme 

ilustrado no Apêndice 9, Tabela 75, exceto o item D-04 (Não sinto grande necessidade de 

fazer compras não planejadas), que teve carga de 0,473. Esse item teve carga muito próxima 

ao valor mínimo referencial sugerido por Hair Jr. et al. (2005). Dessa forma, foi mantido no 

modelo. 
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4.2.3.1. Validade convergente para o modelo reespecificado da amostra C 

(consumidores do gênero masculino) da pesquisa β 

 

A Tabela 40, a seguir, apresenta os indicadores da validade convergente do modelo 

reespecificado sobre a amostra C (consumidores do gênero masculino) da pesquisa β. A 

menor AVE foi encontrada no fator Normativo (0,472), zona limítrofe aceita por Hair Jr. et 

al. (2005). O menor índice de confiabilidade composta foi 0,771, no fator Consequências, e 

o menor Alfa de Cronbach foi 0,581, no fator Consequências, zona limítrofe aceita por Hair 

Jr. et al. (2005). O R
2
 do fator Financeiro (0,292), apesar de inferior a 0,300, é considerado 

aceito, segundo Hair Jr. et al. (2005). Assim, pode-se afirmar que todos os índices foram 

suficientes para a validade convergente. 

 

Tabela 40 – Indicadores de validade convergente dos fatores do modelo reespecificado sobre a amostra C 

(consumidores do gênero masculino) da pesquisa β. 

 

Fatores AVE 
Confiabilidade 

Composta 
R

2
 

Alfa de 

Cronbach 

Ambiente 0,509 0,878 0,611 0,836 

Financeiro 0,508 0,804 0,292 0,673 

Transação 0,536 0,821 0,628 0,706 

Situação 0,515 0,809 0,386 0,685 

Produto 0,472 0,780 0,507 0,629 

Normativo 0,544 0,876 0,878 0,829 

Felicidade 0,625 0,832 0,570 0,696 

Consequências 0,532 0,771 0,661 0,581 

Impacto Financeiro 0,610 0,824 0,783 0,681 

Desejo 0,558 0,828 0,331 0,719 

Tendência Impulso 0,533 0,849 0,328 0,775 

          

Valores referenciais >0.5 >0.7 >0.3 >0.6 

 

Obs.: Na amostra C, N é igual 461 casos. 

 

Fonte: O autor 

 

 

Quanto ao nível de significância dos coeficientes padronizados (path coefficients), o 

resultado do Bootstrapping no SMART-PLS com 1.000 amostras pode ser visualizado na 

Figura 19, a seguir: 
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Figura 19 – Análise PLS do modelo de Tendência de Impulso sobre a amostra C (consumidores do gênero 

masculino) da pesquisa β – valores de t de Student das correlações. 

 

 
 

Obs.: As 23 variáveis vinculadas ao fator Gatilhos, as 9 variáveis vinculadas ao fator Self e 6 variáveis 

vinculadas ao fator Estratégias foram ocultadas da ilustração para melhor visualização. 

 

Fonte: O autor 

 

Observa-se que os valores de t de Student foram superiores a 1,96, quando 

correlacionados os itens aos fatores. As cargas foram significantes, representando que há 

correlação entre as variáveis e as variáveis latentes, exceto na correlação do fator Gatilhos e 

Desejo, que apresentou relação de 0,463. Ou seja, para o modelo, a H1 foi rejeitada. Os 

resultados das demais hipóteses são sumarizados a seguir: 

Quadro 22 – Resultado de hipóteses para o modelo reespecificado da amostra C (consumidores do gênero 

masculino) da pesquisa β. 

 

Hipóteses 
Aceita ou 

Rejeitada 

H1 
Os aspectos do ambiente de compra (gatilhos) afetam positivamente o desejo de compra dos 

consumidores. 
Rejeitada 

H2 O perfil self do consumidor afeta positivamente o seu desejo de compra. Aceita 

H3 
As estratégias de autocontrole afetam negativamente o desejo de compra dos 

consumidores. 
Aceita 

H4 
O desejo de compra dos consumidores afeta positivamente sua tendência de impulso de 

compra. 
Aceita 

 

Fonte: O autor 
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4.2.3.2. Validade discriminante para o modelo reespecificado da amostra C 

(consumidores do gênero masculino) da pesquisa β 

Para avaliar a validade discriminante, a Tabela 41, a seguir, apresenta carga cruzada 

entre os fatores e, na intersecção do fator, a raiz quadrada de AVE (Average Variance 

Extracted). Não existe nenhuma carga cruzada maior entre os fatores do que a carga das 

suas respectivas variáveis (em destaque amarelo), portanto, pode-se afirmar que o modelo 

tem validade discriminante.  

 

Tabela 41 – Matriz de cargas cruzadas dos fatores do modelo reespecificado da amostra C (consumidores do 

gênero masculino) da pesquisa β. 
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Ambiente 0,714                     

Financeiro 0,207 0,713                   

Transação 0,465 0,447 0,732                 

Situação 0,316 0,230 0,346 0,718               

Produto 0,391 0,261 0,505 0,431 0,687             

Normativo -0,037 0,006 0,007 -0,045 -0,036 0,738           

Felicidade 0,055 0,023 0,038 0,039 0,039 0,479 0,790         

Consequências 0,127 0,103 0,060 -0,007 0,055 0,012 0,041 0,729       

Impacto 

Financeiro 

0,041 0,029 0,076 -0,005 0,013 -0,101 -0,093 0,448 0,781     

Desejo -0,007 -0,122 -0,047 -0,053 -0,048 0,452 0,405 -0,201 -0,320 0,747   

Tendência 

Impulso 

-0,060 0,002 -0,027 -0,047 -0,031 0,328 0,336 -0,247 -0,450 0,573 0,730 

 

Fonte: O autor 

 

4.2.4. Amostra D: análise fatorial confirmatória, validade convergente, validade 

discriminante 

O resultado da aplicação do modelo reespecificado de Tendência de Impulso sobre a 

amostra D (consumidores, independentemente do gênero, para os quais os produtos 

pesquisados têm alto nível de envolvimento), no algoritmo PLS, com a configuração Factor 

Weighting Scheme, é apresentado na Figura 20, a seguir, com suas cargas fatoriais: 
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Figura 20 – Análise PLS do modelo de Tendência de Impulso sobre a amostra D (consumidores, 

independentemente do gênero, para os quais os produtos pesquisados têm alto nível de envolvimento) da 

pesquisa β. 

 

 
 

Obs.: As 23 variáveis vinculadas ao fator Gatilhos, as 9 variáveis vinculadas ao fator Self e 6 variáveis 

vinculadas ao fator Estratégias foram ocultadas da ilustração para melhor visualização. 

 

Fonte: O autor 

 

Todas as cargas fatoriais dos itens utilizados foram superiores a 0,500, conforme 

ilustrado no Apêndice 9, Tabela 77, exceto o item G-07 (Apresentação dos vendedores), que 

teve carga de 0,478. Esse item teve carga fatorial muito próxima ao valor mínimo 

referencial sugerido por Hair Jr. et al. (2005). Dessa forma, foi mantido no modelo. 

 

4.2.4.1. Validade convergente para o modelo reespecificado da amostra D 

(consumidores, independentemente do gênero, para os quais os produtos 

pesquisados têm alto nível de envolvimento) da pesquisa β 

A Tabela 42, a seguir, apresenta os indicadores da validade convergente do modelo 

reespecificado sobre a amostra D (consumidores, independentemente do gênero, para os 

quais os produtos pesquisados têm alto nível de envolvimento) da pesquisa β. A menor 

AVE foi encontrada no fator Normativo (0,473), zona limítrofe aceita por Hair Jr. et al. 

(2005). O menor índice de confiabilidade composta foi 0,750, no fator Consequências, e o 
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menor Alfa de Cronbach foi 0,540, no fator Consequências, zona limítrofe aceita por Hair 

Jr. et al. (2005). O R
2
 do fator Financeiro (0,200), apesar de inferior a 0,300, foi mantido, 

demonstrando baixo impacto no modelo. Pode-se afirmar que todos os índices foram 

suficientes para a validade convergente. 

 

Tabela 42 – Indicadores de validade convergente dos fatores do modelo reespecificado sobre a amostra D 

(consumidores, independentemente do gênero, para os quais os produtos pesquisados têm alto nível de 

envolvimento) da pesquisa β. 

 

Fatores AVE 
Confiabilidade 

Composta 
R

2
 

Alfa de 

Cronbach 

Ambiente 0,537 0,888 0,649 0,848 

Financeiro 0,498 0,798 0,200 0,678 

Transação 0,514 0,807 0,593 0,676 

Situação 0,502 0,800 0,365 0,666 

Produto 0,517 0,808 0,446 0,682 

Normativo 0,473 0,843 0,817 0,776 

Felicidade 0,658 0,851 0,613 0,738 

Consequências 0,505 0,750 0,618 0,540 

Impacto Financeiro 0,650 0,848 0,829 0,730 

Desejo 0,646 0,878 0,326 0,813 

Tendência Impulso 0,574 0,869 0,468 0,810 

          

Valores referenciais >0.5 >0.7 >0.3 >0.6 

 

Obs.: Na amostra D, N é igual 409 casos. 

 

Fonte: O autor 

 

Quanto ao nível de significância dos coeficientes padronizados (path coefficients), o 

resultado do Bootstrapping no SMART-PLS com 1.000 amostras pode ser visualizado na 

Figura 21, a seguir: 
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Figura 21 – Análise PLS do modelo de Tendência de Impulso sobre a amostra D (consumidores, 

independentemente do gênero, para os quais os produtos pesquisados têm alto nível de envolvimento) da 

pesquisa β – valores de t de Student das correlações. 

 

 
 

Obs.: As 23 variáveis vinculadas ao fator Gatilhos, as 9 variáveis vinculadas ao fator Self e 6 variáveis 

vinculadas ao fator Estratégias foram ocultadas da ilustração para melhor visualização. 

 

Fonte: O autor 

 

Observa-se que os valores de t de Student foram superiores a 1,96, quando 

correlacionados os itens aos fatores. As cargas foram significantes, representando que há 

correlação entre as variáveis e as variáveis latentes, exceto na correlação do fator Gatilhos e 

Desejo, que apresentou relação de 0,130. Ou seja, para o modelo, a H1 foi rejeitada. Os 

resultados das demais hipóteses são sumarizados no Quadro 23, a seguir: 

Quadro 23 – Resultado de hipóteses para o modelo reespecificado da amostra D (consumidores, 

independentemente do gênero, para os quais os produtos pesquisados têm alto nível de envolvimento) da 

pesquisa β. 

 

Hipóteses 
Aceita ou 

Rejeitada 

H1 
Os aspectos do ambiente de compra (gatilhos) afetam positivamente o desejo de compra dos 

consumidores. 
Rejeitada 

H2 O perfil self do consumidor afeta positivamente o seu desejo de compra. Aceita 

H3 
As estratégias de autocontrole afetam negativamente o desejo de compra dos 

consumidores. 
Aceita 

H4 
O desejo de compra dos consumidores afeta positivamente sua tendência de impulso de 

compra. 
Aceita 

 

Fonte: O autor 
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4.2.4.2. Validade discriminante para o modelo reespecificado da amostra D 

(consumidores, independente do gênero, para os quais os produtos pesquisados 

têm alto nível de envolvimento) da pesquisa β 

Para avaliar a validade discriminante, a Tabela 43, a seguir, apresenta carga cruzada 

entre os fatores e, na intersecção do fator, a raiz quadrada de AVE (Average Variance 

Extracted). Não existe nenhuma carga cruzada maior entre os fatores do que a carga das 

suas respectivas variáveis (em destaque amarelo), portanto, pode-se afirmar que o modelo 

tem validade discriminante.  

 

Tabela 43 – Matriz de cargas cruzadas dos fatores do modelo reespecificado da amostra D (consumidores, 

independentemente do gênero, para os quais os produtos pesquisados têm alto nível de envolvimento) da 

pesquisa β. 
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Ambiente 0,733                     

Financeiro 0,161 0,706                   

Transação 0,483 0,308 0,717                 

Situação 0,294 0,288 0,310 0,709               

Produto 0,337 0,171 0,471 0,365 0,719             

Normativo -0,027 -0,077 -0,017 -0,102 -0,033 0,688           

Felicidade 0,055 -0,011 0,023 -0,022 -0,026 0,442 0,811         

Consequências 0,079 0,053 0,033 0,041 0,069 -0,020 -0,060 0,710       

Impacto 

Financeiro 

-0,008 -0,015 -0,037 0,001 0,036 -0,192 -0,228 0,460 0,806     

Desejo -0,064 -0,041 0,027 -0,038 0,006 0,345 0,405 -0,255 -0,467 0,804   

Tendência 

Impulso 

-0,014 0,016 0,027 -0,043 -0,059 0,322 0,340 -0,341 -0,650 0,684 0,758 

 

Fonte: O autor 

 

4.2.5. Amostra E: análise fatorial confirmatória, validade convergente, validade 

discriminante 

O resultado da aplicação do modelo reespecificado de Tendência de Impulso sobre a 

amostra E (consumidores, do gênero feminino, para os quais os produtos pesquisados têm 

alto nível de envolvimento), no algoritmo PLS, com a configuração Factor Weighting 

Scheme, é apresentado na Figura 22, a seguir, com suas cargas fatoriais: 
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Figura 22 – Análise PLS do modelo de Tendência de Impulso sobre a amostra E (consumidores, do gênero 

feminino, para os quais os produtos pesquisados têm alto nível de envolvimento) da pesquisa β. 

 

 

 
Obs.: As 23 variáveis vinculadas ao fator Gatilhos, as 9 variáveis vinculadas ao fator Self e 6 variáveis 

vinculadas ao fator Estratégias foram ocultadas da ilustração para melhor visualização. 

 

Fonte: O autor 

 

Todas as cargas fatoriais dos itens utilizados foram superiores a 0,500, conforme 

ilustrado no Apêndice 9, Tabela 79, exceto o item G-07 (Apresentação dos vendedores), que 

teve carga de 0,395. Apesar de o item ter carga fatorial abaixo do valor mínimo sugerido 

por Hair Jr. et al. (2005), foi mantido no modelo pelo baixo impacto que gera no fator 

Ambiente. 

 

4.2.5.1. Validade convergente para o modelo reespecificado da amostra E 

(consumidores, do gênero feminino, para os quais os produtos pesquisados têm 

alto nível de envolvimento) da pesquisa β 

A Tabela 44, a seguir, apresenta os indicadores da validade convergente do modelo 

reespecificado sobre a amostra E (consumidores, do gênero feminino, para os quais os 

produtos pesquisados têm alto nível de envolvimento) da pesquisa β. A menor AVE foi 

encontrada no fator Normativo (0,440), zona ainda limítrofe aceita por Hair Jr. et al. (2005). 
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O menor índice de confiabilidade composta foi 0,734, no fator Consequências, e o menor 

Alfa de Cronbach foi 0,497, no fator Consequências, zona limítrofe aceita por Hair Jr. et al. 

(2005). O R
2
 do fator Financeiro (0,172), apesar de inferior a 0,300, foi mantido, 

demonstrando baixo impacto no modelo. Pode-se afirmar que todos os índices foram 

suficientes para a validade convergente. 

 

Tabela 44 – Indicadores de validade convergente dos fatores do modelo reespecificado sobre a amostra E 

(consumidores, do gênero feminino, para os quais os produtos pesquisados têm alto nível de envolvimento) da 

pesquisa β. 

 

Fatores AVE 
Confiabilidade 

Composta 
R

2
 

Alfa de 

Cronbach 

Ambiente 0,536 0,886 0,649 0,844 

Financeiro 0,499 0,798 0,172 0,693 

Transação 0,504 0,798 0,538 0,656 

Situação 0,500 0,798 0,348 0,661 

Produto 0,539 0,821 0,437 0,706 

Normativo 0,440 0,825 0,771 0,746 

Felicidade 0,661 0,854 0,590 0,742 

Consequências 0,485 0,734 0,585 0,497 

Impacto Financeiro 0,675 0,861 0,842 0,756 

Desejo 0,649 0,879 0,358 0,816 

Tendência Impulso 0,564 0,863 0,440 0,798 

          

Valores referenciais >0.5 >0.7 >0.3 >0.6 

 

Obs.: Na amostra E, N é igual 260 casos. 

 

Fonte: O autor 

 

Quanto ao nível de significância dos coeficientes padronizados (path coefficients), o 

resultado do Bootstrapping no SMART-PLS com 1.000 amostras pode ser visualizado na 

Figura 23. a seguir: 
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Figura 23 – Análise PLS do modelo de Tendência de Impulso sobre a amostra E (consumidores, do gênero 

feminino, para os quais os produtos pesquisados têm alto nível de envolvimento) da pesquisa β – valores de t de 

Student das correlações. 

 

 
 

Obs.: As 23 variáveis vinculadas ao fator Gatilhos, as 9 variáveis vinculadas ao fator Self e 6 variáveis 

vinculadas ao fator Estratégias foram ocultadas da ilustração para melhor visualização. 

 

Fonte: O autor 

 

Observa-se que os valores de t de Student foram superiores a 1,96, quando 

correlacionados os itens aos fatores. As cargas foram significantes, representando que há 

correlação entre as variáveis e as variáveis latentes, exceto na correlação do fator Gatilhos e 

Desejo, que apresentou relação de 0,381. Ou seja, para o modelo, a H1 foi rejeitada. Os 

resultados das demais hipóteses são sumarizados no Quadro 24, a seguir: 

Quadro 24 – Resultado de hipóteses para o modelo reespecificado da amostra E (consumidores, do gênero 

feminino, para os quais os produtos pesquisados têm alto nível de envolvimento) da pesquisa β. 

 

Hipóteses 
Aceita ou 

Rejeitada 

H1 
Os aspectos do ambiente de compra (gatilhos) afetam positivamente o desejo de compra dos 

consumidores. 
Rejeitada 

H2 O perfil self do consumidor afeta positivamente o seu desejo de compra. Aceita 

H3 
As estratégias de autocontrole afetam negativamente o desejo de compra dos 

consumidores. 
Aceita 

H4 
O desejo de compra dos consumidores afeta positivamente sua tendência de impulso de 

compra. 
Aceita 

 

Fonte: O autor 
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4.2.5.2. Validade discriminante para o modelo reespecificado da amostra E 

(consumidores, do gênero feminino, para os quais os produtos pesquisados têm 

alto nível de envolvimento) da pesquisa β 

Para avaliar a validade discriminante, a Tabela 45, a seguir, apresenta carga cruzada 

entre os fatores e, na intersecção do fator, a raiz quadrada de AVE (Average Variance 

Extracted). Não existe nenhuma carga cruzada maior entre os fatores do que a carga das 

suas respectivas variáveis (em destaque amarelo), portanto, pode-se afirmar que o modelo 

tem validade discriminante.  

 

Tabela 45 – Matriz de cargas cruzadas dos fatores do modelo reespecificado da amostra E (consumidores, do 

gênero feminino, para os quais os produtos pesquisados têm alto nível de envolvimento) da pesquisa β. 
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Ambiente 0,732                     

Financeiro 0,138 0,706                   

Transação 0,460 0,222 0,710                 

Situação 0,294 0,294 0,246 0,707               

Produto 0,297 0,185 0,452 0,333 0,734             

Normativo -0,007 -0,054 -0,067 -0,049 0,027 0,663           

Felicidade 0,054 0,025 -0,005 -0,010 -0,052 0,368 0,813         

Consequências 0,009 0,009 0,003 0,063 0,032 0,004 -0,100 0,697       

Impacto 

Financeiro 

-0,031 -0,043 -0,051 0,017 0,057 -0,193 -0,246 0,446 0,822     

Desejo -0,062 -0,021 0,025 -0,057 0,000 0,372 0,434 -0,246 -0,466 0,806   

Tendência 

Impulso 

0,022 0,019 0,050 -0,042 -0,051 0,361 0,341 -0,374 -0,698 0,663 0,751 

 

Fonte: O autor 

 

4.2.6. Amostra F: análise fatorial confirmatória, validade convergente, validade 

discriminante 

O resultado da aplicação do modelo reespecificado de Tendência de Impulso sobre a 

amostra F (consumidores, do gênero masculino, para os quais os produtos pesquisados têm 

alto nível de envolvimento), no algoritmo PLS, com a configuração Factor Weighting 

Scheme, é apresentado na Figura 24, a seguir, com suas cargas fatoriais: 
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Figura 24 – Análise PLS do modelo de Tendência de Impulso sobre a amostra F (consumidores, do gênero 

masculino, para os quais os produtos pesquisados têm alto nível de envolvimento) da pesquisa β. 

 

 

 
Obs.: As 23 variáveis vinculadas ao fator Gatilhos, as 9 variáveis vinculadas ao fator Self e 6 variáveis 

vinculadas ao fator Estratégias foram ocultadas da ilustração para melhor visualização. 

 

Fonte: O autor 

 

Todas as cargas fatoriais dos itens utilizados foram superiores a 0,500, conforme 

ilustrado no Apêndice 9, Tabela 81, exceto o item S-04 (A opinião dos meus amigos é muito 

importante para que eu compre algo), que teve carga de 0,471. Esse item teve carga fatorial 

muito próxima ao valor mínimo referencial sugerido por Hair Jr. et al. (2005), e por isso, foi 

mantido. 

 

4.2.6.1. Validade convergente para o modelo reespecificado da amostra F 

(consumidores, do gênero masculino, para os quais os produtos pesquisados têm 

alto nível de envolvimento) da pesquisa β. 

A Tabela 46, a seguir, apresenta os indicadores da validade convergente do modelo 

reespecificado sobre a amostra F (consumidores, do gênero masculino, para os quais os 

produtos pesquisados têm alto nível de envolvimento) da pesquisa β. A menor AVE foi 

encontrada no fator Produto (0,472), zona ainda limítrofe aceita por Hair Jr. et al. (2005). O 
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menor índice de confiabilidade composta foi 0,780, no fator Produto, e o menor Alfa de 

Cronbach foi 0,623, no fator Consequências. O R
2
 do fator Financeiro (0,293), apesar de 

inferior a 0,300, é considerado aceito, segundo Hair Jr. et al. (2005). Assim, pode-se afirmar 

que todos os índices foram suficientes para a validade convergente. 

 

Tabela 46 – Indicadores de validade convergente dos fatores do modelo reespecificado sobre a amostra F 

(consumidores, do gênero masculino, para os quais os produtos pesquisados têm alto nível de envolvimento) da 

pesquisa β. 

 

Fatores AVE 
Confiabilidade 

Composta 
R

2
 

Alfa de 

Cronbach 

Ambiente 0,543 0,892 0,649 0,857 

Financeiro 0,485 0,789 0,293 0,649 

Transação 0,536 0,821 0,702 0,709 

Situação 0,507 0,804 0,400 0,674 

Produto 0,472 0,780 0,487 0,645 

Normativo 0,530 0,868 0,876 0,817 

Felicidade 0,661 0,852 0,659 0,739 

Consequências 0,558 0,790 0,700 0,623 

Impacto Financeiro 0,596 0,816 0,790 0,664 

Desejo 0,571 0,839 0,391 0,741 

Tendência Impulso 0,554 0,860 0,452 0,796 

          

Valores referenciais >0.5 >0.7 >0.3 >0.6 

 

Obs.: Na amostra F, N é igual 149 casos. 

 

Fonte: O autor 

 

Quanto ao nível de significância dos coeficientes padronizados (path coefficients), o 

resultado do Bootstrapping no SMART-PLS com 1.000 amostras pode ser visualizado na 

Figura 25, a seguir: 
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Figura 25 – Análise PLS do modelo de Tendência de Impulso sobre a amostra F (consumidores, do gênero 

masculino, para os quais os produtos pesquisados têm alto nível de envolvimento) da pesquisa β – valores de t de 

Student das correlações. 

 

 
 

Obs.: As 23 variáveis vinculadas ao fator Gatilhos, as 9 variáveis vinculadas ao fator Self e 6 variáveis 

vinculadas ao fator Estratégias foram ocultadas da ilustração para melhor visualização. 

 

Fonte: O autor 

 

Observa-se que os valores de t de Student foram superiores a 1,96, quando 

correlacionados os itens aos fatores. As cargas foram significantes, representando que há 

correlação entre as variáveis e as variáveis latentes, exceto na correlação do fator Gatilhos e 

Desejo, que apresentou relação de 0,238. Ou seja, para o modelo, a H1 foi rejeitada. Os 

resultados das demais hipóteses são sumarizados no Quadro 25, a seguir: 

 

Quadro 25 – Resultado de hipóteses para o modelo reespecificado da amostra F (consumidores, do gênero 

masculino, para os quais os produtos pesquisados têm alto nível de envolvimento) da pesquisa β. 

 

Hipóteses 
Aceita ou 

Rejeitada 

H1 
Os aspectos do ambiente de compra (gatilhos) afetam positivamente o desejo de compra dos 

consumidores. 
Rejeitada 

H2 O perfil self do consumidor afeta positivamente o seu desejo de compra. Aceita 

H3 
As estratégias de autocontrole afetam negativamente o desejo de compra dos 

consumidores. 
Aceita 

H4 
O desejo de compra dos consumidores afeta positivamente sua tendência de impulso de 

compra. 
Aceita 

 

Fonte: O autor 
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4.2.6.2. Validade discriminante para o modelo reespecificado da amostra F 

(consumidores, do gênero masculino para os quais os produtos pesquisados têm 

alto nível de envolvimento) da pesquisa β 

Para avaliar a validade discriminante, a Tabela 47, a seguir, apresenta carga cruzada 

entre os fatores e, na intersecção do fator, a raiz quadrada de AVE (Average Variance 

Extracted). Não existe nenhuma carga cruzada maior entre os fatores do que a carga das 

suas respectivas variáveis (em destaque amarelo), portanto, pode-se afirmar que o modelo 

tem validade discriminante.  

 

Tabela 47 – Matriz de cargas cruzadas dos fatores do modelo reespecificado da amostra F (consumidores, do 

gênero masculino, para os quais os produtos pesquisados têm alto nível de envolvimento) da pesquisa β. 
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Ambiente 0,737                     

Financeiro 0,235 0,696                   

Transação 0,530 0,481 0,732                 

Situação 0,301 0,292 0,439 0,712               

Produto 0,421 0,216 0,537 0,427 0,687             

Normativo -0,057 -0,082 0,033 -0,165 -0,101 0,728           

Felicidade 0,072 -0,022 0,070 -0,038 0,020 0,554 0,813         

Consequências 0,187 0,096 0,090 0,010 0,146 -0,052 0,003 0,747       

Impacto 

Financeiro 

0,043 0,026 -0,030 -0,006 0,023 -0,244 -0,196 0,492 0,772     

Desejo -0,064 -0,059 0,098 -0,073 -0,039 0,476 0,432 -0,288 -0,449 0,756   

Tendência 

Impulso 

-0,064 0,065 0,037 -0,078 -0,102 0,355 0,367 -0,300 -0,539 0,672 0,744 

 

Fonte: O autor 

 

4.2.7. Amostra G: análise fatorial confirmatória, validade convergente, validade 

discriminante. 

O resultado da aplicação do modelo reespecificado de Tendência de Impulso sobre a 

amostra G (consumidores, independentemente do gênero, para os quais os produtos 

pesquisados têm baixo nível de envolvimento), no algoritmo PLS, com a configuração 

Factor Weighting Scheme, é apresentado na Figura 26, a seguir, com suas cargas fatoriais: 
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Figura 26 – Análise PLS do modelo de Tendência de Impulso sobre a amostra G (consumidores, 

independentemente do gênero, para os quais os produtos pesquisados têm baixo nível de envolvimento) da 

pesquisa β. 

 

 
 

Obs.: As 23 variáveis vinculadas ao fator Gatilhos, as 9 variáveis vinculadas ao fator Self e 6 variáveis 

vinculadas ao fator Estratégias foram ocultadas da ilustração para melhor visualização. 
 

Fonte: O autor 

 

Todas as cargas fatoriais dos itens utilizados foram superiores a 0,500, conforme 

ilustrado no Apêndice 9, Tabela 83.  

 

4.2.7.1. Validade convergente para o modelo reespecificado da amostra G 

(consumidores, independente do gênero, para os quais os produtos pesquisados 

têm baixo nível de envolvimento) da pesquisa β 

A Tabela 48, a seguir, apresenta os indicadores da validade convergente do modelo 

reespecificado sobre a amostra G (consumidores, independentemente do gênero, para os 

quais os produtos pesquisados têm baixo nível de envolvimento) da pesquisa β. A menor 

AVE foi encontrada no fator Produto (0,439), zona ainda limítrofe aceita por Hair Jr. et al. 

(2005). O menor índice de confiabilidade composta foi 0,756, no fator Produto, e o menor 

Alfa de Cronbach foi 0,592, no fator Produto. O R
2
 do fator Desejo (0,251), apesar de 

inferior a 0,300, foi mantido, demonstrando baixo impacto no modelo. Pode-se afirmar que 

todos os índices foram suficientes para a validade convergente. 
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Tabela 48 – Indicadores de validade convergente dos fatores do modelo reespecificado sobre a amostra G 

consumidores, independentemente do gênero, para os quais os produtos pesquisados têm baixo nível de 

envolvimento) da pesquisa β. 
 

Fatores AVE Confiabilidade Composta R
2
 Alfa de Cronbach 

Ambiente 0,527 0,885 0,638 0,847 

Financeiro 0,579 0,844 0,411 0,751 

Transação 0,576 0,843 0,616 0,749 

Situação 0,536 0,822 0,451 0,711 

Produto 0,439 0,756 0,520 0,592 

Normativo 0,541 0,875 0,874 0,827 

Felicidade 0,626 0,833 0,589 0,698 

Consequências 0,561 0,792 0,684 0,619 

Impacto Financeiro 0,616 0,828 0,768 0,688 

Desejo 0,606 0,858 0,251 0,776 

Tendência Impulso 0,521 0,842 0,331 0,763 
          

Valores referenciais >0.5 >0.7 >0.3 >0.6 
 

Obs.: Na amostra G, N é igual 366 casos 

Fonte: O autor 
 

 

 

A fim de verificar se os coeficientes padronizados (path coefficients) apresentavam 

significância, foi executado o procedimento de Bootstrapping no SMART-PLS, com 1.000 

amostras. A Figura 27, a seguir, apresenta os valores de t de Student para o modelo 

reespecificado com 14 fatores e 47 itens: 

Figura 27 – Análise PLS do modelo de Tendência de Impulso sobre a amostra G (consumidores, 

independentemente do gênero, para os quais os produtos pesquisados têm baixo nível de envolvimento) da 

pesquisa β – valores de t de Student das correlações. 

 
 

Obs.: As 23 variáveis vinculadas ao fator Gatilhos, as 9 variáveis vinculadas ao fator Self e 6 variáveis 

vinculadas ao fator Estratégias foram ocultadas da ilustração para melhor visualização. 

Fonte: O autor 



 

 136 

Observa-se que os valores de t de Student foram superiores a 1,96, quando 

correlacionados os itens aos fatores. As cargas foram significantes, representando que há 

correlação entre as variáveis e as variáveis latentes, exceto na correlação do fator Gatilhos e 

Desejo, que apresentou relação de 0,382. Ou seja, para o modelo, a H1 foi rejeitada. Os 

resultados das demais hipóteses são sumarizados no Quadro 26, a seguir: 

 

Quadro 26 – Resultado de hipóteses para o modelo reespecificado da amostra G (consumidores, 

independentemente do gênero, para os quais os produtos pesquisados têm baixo nível de envolvimento) da 

pesquisa β. 

 

Hipóteses 
Aceita ou 

Rejeitada 

H1 
Os aspectos do ambiente de compra (gatilhos) afetam positivamente o desejo de compra dos 

consumidores. 
Rejeitada 

H2 O perfil self do consumidor afeta positivamente o seu desejo de compra. Aceita 

H3 
As estratégias de autocontrole afetam negativamente o desejo de compra dos 

consumidores. 
Aceita 

H4 
O desejo de compra dos consumidores afeta positivamente sua tendência de impulso de 

compra. 
Aceita 

 

Fonte: O autor 

 

 
 

 

4.2.7.2. Validade discriminante para o modelo reespecificado da amostra G 

(consumidores, independente do gênero, para os quais os produtos pesquisados 

têm baixo nível de envolvimento s) da pesquisa β 

 

Para avaliar a validade discriminante, a Tabela 49, a seguir, apresenta carga cruzada 

entre os fatores e, na intersecção do fator, a raiz quadrada de AVE (Average Variance 

Extracted). Não existe nenhuma carga cruzada maior entre os fatores do que a carga das 

suas respectivas variáveis (em destaque amarelo), portanto, pode-se afirmar que o modelo 

tem validade discriminante.  
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Tabela 49 – Matriz de cargas dos fatores e entre fatores dos modelo reespecificado da amostra G (consumidores, 

independentemente do gênero, para os quais os produtos pesquisados têm baixo nível de envolvimento) da 

pesquisa β. 
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Ambiente 0,726                     

Financeiro 0,311 0,761                   

Transação 0,459 0,485 0,759                 

Situação 0,457 0,286 0,353 0,732               

Produto 0,392 0,384 0,587 0,443 0,663             

Normativo 0,115 0,043 0,039 0,123 0,075 0,735           

Felicidade 0,081 0,070 0,047 0,130 0,111 0,489 0,791         

Consequências -0,004 0,025 0,044 -0,016 0,083 -0,040 0,009 0,749       

Impacto 

Financeiro 

0,002 0,033 0,115 0,001 0,073 -0,035 -0,055 0,455 0,785     

Desejo 0,045 -0,022 -0,085 0,058 0,025 0,371 0,402 -0,148 -0,284 0,778   

Tendência 

Impulso 

0,037 -0,032 -0,061 0,028 -0,025 0,318 0,325 -0,291 -0,480 0,575 0,722 

 

Fonte: O autor 

 

 

4.2.8. Amostra H: análise fatorial confirmatória, validade convergente, validade 

discriminante 

O resultado da aplicação do modelo reespecificado de Tendência de Impulso sobre a 

amostra H (consumidores, do gênero feminino, para os quais os produtos pesquisados têm 

baixo nível de envolvimento), no algoritmo PLS, com a configuração Factor Weighting 

Scheme, é apresentado na Figura 28, a seguir, com suas cargas fatoriais: 
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Figura 28 – Análise PLS do modelo de Tendência de Impulso sobre a amostra H (consumidores, do gênero 

feminino, para os quais os produtos pesquisados têm baixo nível de envolvimento) da pesquisa β. 

 

 
 

Obs.: As 23 variáveis vinculadas ao fator Gatilhos, as 9 variáveis vinculadas ao fator Self e 6 variáveis 

vinculadas ao fator Estratégias foram ocultadas da ilustração para melhor visualização. 
 

Fonte: O autor 

 

Todas as cargas fatoriais dos itens utilizados foram superiores a 0,500, conforme 

ilustrado no Apêndice 9, Tabela 85.  

 

4.2.8.1. Validade convergente para o modelo reespecificado da amostra H 

(consumidores, do gênero feminino, para os quais os produtos pesquisados têm 

baixo nível de envolvimento) da pesquisa β 

A Tabela 50, a seguir, apresenta os indicadores da validade convergente do modelo 

reespecificado sobre a amostra H (consumidores, do gênero feminino, para os quais os 

produtos pesquisados têm baixo nível de envolvimento) da pesquisa β. A menor AVE foi 

encontrada no fator Produto (0,464), zona ainda limítrofe aceita por Hair Jr. et al. (2005). O 

menor índice de confiabilidade composta foi 0,774, no fator Produto, e o menor Alfa de 

Cronbach foi 0,626, no fator Produto. O R
2
 do fator Desejo (0,246), apesar de inferior a 

0,300, foi mantido, demonstrando baixo impacto no modelo. Pode-se afirmar que todos os 

índices foram suficientes para a validade convergente. 
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Tabela 50 – Indicadores de validade convergente dos fatores do modelo reespecificado sobre a amostra H 

(consumidores, do gênero feminino, para os quais os produtos pesquisados têm baixo nível de envolvimento) da 

pesquisa β. 
 

Fatores AVE 
Confiabilidade 

Composta 
R

2
 

Alfa de 

Cronbach 

Ambiente 0,543 0,891 0,673 0,856 

Financeiro 0,592 0,851 0,422 0,764 

Transação 0,604 0,858 0,599 0,778 

Situação 0,559 0,835 0,556 0,737 

Produto 0,464 0,774 0,520 0,626 

Normativo 0,523 0,867 0,873 0,814 

Felicidade 0,635 0,838 0,644 0,708 

Consequências 0,596 0,816 0,731 0,665 

Impacto Financeiro 0,601 0,818 0,754 0,668 

Desejo 0,616 0,863 0,246 0,786 

Tendência Impulso 0,511 0,837 0,309 0,755 
          

Valores referenciais >0.5 >0.7 >0.3 >0.6 
 

Obs.: Na amostra H, N é igual 224 casos. 
 

Fonte: O autor 
 

Quanto ao nível de significância dos coeficientes padronizados (path coefficients), o 

resultado do Bootstrapping no SMART-PLS com 1.000 amostras pode ser visualizado na 

Figura 29, a seguir: 

Figura 29 – Análise PLS do modelo de Tendência de Impulso sobre a amostra H (consumidores, do gênero 

feminino, para os quais os produtos pesquisados têm baixo nível de envolvimento) da pesquisa β – valores de t 

de Student das correlações. 
 

 
 

Obs.: As 23 variáveis vinculadas ao fator Gatilhos, as 9 variáveis vinculadas ao fator Self e 6 variáveis 

vinculadas ao fator Estratégias foram ocultadas da ilustração para melhor visualização. 

Fonte: O autor 
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Observa-se que os valores de t de Student foram superiores a 1,96, quando 

correlacionados os itens aos fatores. As cargas foram significantes, representando que há 

correlação entre as variáveis e as variáveis latentes, exceto na correlação do fator Gatilhos e 

Desejo, que apresentou relação de 0,049, rejeitando a H1. A correlação do fator Estratégias 

e Desejo apresentou relação de 1,853. Ou seja, considerando que a escala psicométrica na 

área de ciências sociais pode ter um grau de confiança de 90%, a hipótese H3 no modelo 

ainda é aceita. Os resultados das demais hipóteses são sumarizados no Quadro 27, a seguir: 

 

Quadro 27 – Resultado de hipóteses para o modelo reespecificado da amostra H (consumidores, do gênero 

feminino, para os quais os produtos pesquisados têm baixo nível de envolvimento) da pesquisa β. 

 

Hipóteses 
Aceita ou 

Rejeitada 

H1 
Os aspectos do ambiente de compra (gatilhos) afetam positivamente o desejo de compra dos 

consumidores. 
Rejeitada 

H2 O perfil self do consumidor afeta positivamente o seu desejo de compra. Aceita 

H3 
As estratégias de autocontrole afetam negativamente o desejo de compra dos 

consumidores. 
Aceita 

H4 
O desejo de compra dos consumidores afeta positivamente sua tendência de impulso de 

compra. 
Aceita 

 

Fonte: O autor 

 

 

4.2.8.2. Validade discriminante para o modelo reespecificado da amostra H 

(consumidores, do gênero feminino, para os quais os produtos pesquisados têm 

baixo nível de envolvimento) da pesquisa β 

Para avaliar a validade discriminante, a Tabela 51, a seguir, apresenta carga cruzada 

entre os fatores e, na intersecção do fator, a raiz quadrada de AVE (Average Variance 

Extracted). Não existe nenhuma carga cruzada maior entre os fatores do que a carga das 

suas respectivas variáveis (em destaque amarelo), portanto, pode-se afirmar que o modelo 

tem validade discriminante.  
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Tabela 51 – Matriz de cargas cruzadas dos fatores do modelo reespecificado da amostra H (consumidores, do 

gênero feminino, para os quais os produtos pesquisados têm baixo nível de envolvimento) da pesquisa β. 
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Ambiente 0,737                     

Financeiro 0,361 0,770                   

Transação 0,476 0,441 0,777                 

Situação 0,546 0,361 0,428 0,748               

Produto 0,404 0,412 0,592 0,478 0,681             

Normativo 0,146 0,009 0,069 0,142 0,082 0,724           

Felicidade 0,127 0,056 0,053 0,151 0,142 0,538 0,797         

Consequências -0,036 -0,060 0,031 -0,012 0,144 -0,109 -0,063 0,772       

Impacto 

Financeiro 

-0,071 0,003 0,061 0,009 0,089 -0,111 -0,147 0,485 0,775     

Desejo 0,103 0,053 -0,029 0,065 0,041 0,392 0,444 -0,118 -0,286 0,785   

Tendência 

Impulso 

0,147 -0,012 -0,035 0,028 -0,044 0,356 0,339 -0,361 -0,536 0,556 0,715 

 

Fonte: O autor 

 

 

4.2.9. Amostra I: análise fatorial confirmatória, validade convergente, validade 

discriminante 

O resultado da aplicação do modelo reespecificado de Tendência de Impulso sobre a 

amostra I (consumidores, do gênero masculino, para os quais os produtos pesquisados têm 

baixo nível de envolvimento), no algoritmo PLS, com a configuração Factor Weighting 

Scheme, é apresentado na Figura 30, a seguir, com suas cargas fatoriais: 
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Figura 30 – Análise PLS do modelo de Tendência de Impulso sobre a amostra I (consumidores, do gênero 

masculino, para os quais os produtos pesquisados têm baixo nível de envolvimento) da pesquisa β. 

 

 

 
Obs.: As 23 variáveis vinculadas ao fator Gatilhos, as 9 variáveis vinculadas ao fator Self e 6 variáveis 

vinculadas ao fator Estratégias foram ocultadas da ilustração para melhor visualização. 

 

Fonte: O autor 

 

Todas as cargas fatoriais dos itens utilizados foram superiores a 0,500, conforme 

ilustrado no Apêndice 9, Tabela 87, exceto o item D-04 (Não sinto grande necessidade de 

fazer compras não planejadas), que teve carga de 0,452. Esse item teve carga fatorial muito 

próxima ao valor mínimo referencial sugerido por Hair Jr. et al. (2005). Dessa forma, foi 

mantido. 

 

4.2.9.1. Validade convergente para o modelo reespecificado da amostra I 

(consumidores, do gênero masculino, para os quais os produtos pesquisados têm 

baixo nível de envolvimento) da pesquisa β 

A Tabela 52 a seguir apresenta os indicadores da validade convergente do modelo 

reespecificado sobre a amostra I (consumidores, do gênero masculino, para os quais os 

produtos pesquisados têm baixo nível de envolvimento) da pesquisa β. A menor AVE foi 

encontrada no fator Produto (0,391); apesar de inferior a 0,500, não foi eliminada do 
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modelo. O menor índice de confiabilidade composta foi 0,715, no fator Produto, e o menor 

Alfa de Cronbach foi 0,522, no fator Produto. O R
2
 do fator Desejo (0,242), apesar de 

inferior a 0,300, foi mantido, demonstrando baixo impacto no modelo. Pode-se afirmar que 

todos os índices foram suficientes para a validade convergente. 

 

Tabela 52 – Indicadores de validade convergente dos fatores do modelo reespecificado sobre a amostra I 

(consumidores, do gênero masculino, para os quais os produtos pesquisados têm baixo nível de envolvimento) da 

pesquisa β. 

 

Fatores AVE 
Confiabilidade 

Composta 
R

2
 

Alfa de 

Cronbach 

Ambiente 0,484 0,867 0,552 0,820 

Financeiro 0,562 0,834 0,444 0,731 

Transação 0,520 0,809 0,667 0,681 

Situação 0,495 0,796 0,242 0,659 

Produto 0,391 0,715 0,522 0,522 

Normativo 0,577 0,891 0,894 0,851 

Felicidade 0,620 0,830 0,514 0,694 

Consequências 0,515 0,754 0,637 0,556 

Impacto Financeiro 0,629 0,836 0,784 0,705 

Desejo 0,560 0,829 0,330 0,716 

Tendência Impulso 0,505 0,833 0,288 0,746 

          

Valores referenciais >0.5 >0.7 >0.3 >0.6 

 
Obs.: Na amostra I, N é igual 142 casos. 

 

Fonte: O autor 

 

Quanto ao nível de significância dos coeficientes padronizados (path coefficients), o 

resultado do Bootstrapping no SMART-PLS com 1.000 amostras pode ser visualizado na 

Figura 31, a seguir: 
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Figura 31 – Análise PLS do modelo de Tendência de Impulso sobre a amostra I (consumidores, do gênero 

masculino, para os quais os produtos pesquisados têm baixo nível de envolvimento) da pesquisa β – valores de t 

de Student das correlações. 

 

 

 
Obs.: As 23 variáveis vinculadas ao fator Gatilhos, as 9 variáveis vinculadas ao fator Self e 6 variáveis 

vinculadas ao fator Estratégias foram ocultadas da ilustração para melhor visualização. 

 

Fonte: O autor 

 

Observa-se que os valores de t de Student foram superiores a 1,96, quando 

correlacionados os itens aos fatores. As cargas foram significantes, representando que há 

correlação entre as variáveis e as variáveis latentes, exceto na correlação do fator Gatilhos e 

Desejo, que apresentou relação de 0,530. Ou seja, para o modelo, a H1 foi rejeitada. Os 

resultados das demais hipóteses são sumarizados no Quadro 28, a seguir: 

Quadro 28 – Resultado de hipóteses para o modelo reespecificado da amostra I (consumidores, do gênero 

masculino, para os quais os produtos pesquisados têm baixo nível de envolvimento) da pesquisa β. 

 

Hipóteses 
Aceita ou 

Rejeitada 

H1 
Os aspectos do ambiente de compra (gatilhos) afetam positivamente o desejo de compra dos 

consumidores. 
Rejeitada 

H2 O perfil self do consumidor afeta positivamente o seu desejo de compra. Aceita 

H3 
As estratégias de autocontrole afetam negativamente o desejo de compra dos 

consumidores. 
Aceita 

H4 
O desejo de compra dos consumidores afeta positivamente sua tendência de impulso de 

compra. 
Aceita 

 

Fonte: O autor 
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4.2.9.2. Validade discriminante para o modelo reespecificado da amostra I 

(consumidores, do gênero masculino, para os quais os produtos pesquisados têm 

baixo nível de envolvimento) da pesquisa β 

Para avaliar a validade discriminante, a Tabela 53, a seguir, apresenta carga cruzada 

entre os fatores e, na intersecção do fator, a raiz quadrada de AVE (Average Variance 

Extracted). Não existe nenhuma carga cruzada maior entre os fatores do que a carga das 

suas respectivas variáveis (em destaque amarelo), portanto, pode-se afirmar que o modelo 

tem validade discriminante.  

 

Tabela 53 – Matriz de cargas cruzadas dos fatores do modelo reespecificado da amostra I (consumidores, do 

gênero masculino, para os quais os produtos pesquisados têm baixo nível de envolvimento) da pesquisa β. 
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Ambiente 0,696                     

Financeiro 0,232 0,750                   

Transação 0,417 0,578 0,721                 

Situação 0,295 0,155 0,204 0,704               

Produto 0,374 0,354 0,581 0,362 0,625             

Normativo 0,020 0,076 -0,035 0,084 0,049 0,760           

Felicidade 0,003 0,099 0,045 0,083 0,058 0,451 0,787         

Consequências 0,054 0,149 0,059 -0,035 -0,036 0,047 0,127 0,718       

Impacto 

Financeiro 

0,060 0,072 0,182 -0,026 0,029 0,011 0,101 0,427 0,793     

Desejo 0,053 -0,131 -0,133 0,057 0,030 0,470 0,365 -0,211 -0,191 0,748   

Tendência 

Impulso 

-0,059 -0,044 -0,055 0,046 0,039 0,387 0,337 -0,183 -0,311 0,536 0,710 

 

Fonte: O autor 

 

4.2.10. Validação do modelo de Tendência de Impulso para todas as amostras da 

pesquisa A e β 

O resultado da aplicação do modelo estrutural de Tendência de Impulso sobre as 

amostras da pesquisa β, no algoritmo PLS, foi apresentado na seção anterior. Os resultados 

demonstraram que, em todas as amostras comparativas, o construto Gatilhos não teve 

relação com o construto Desejo em nível de significância estatística. Entre os demais 

construtos pesquisados, em todas as amostras comparativas, houve relação direta entre os 

construtos, em nível de significância estatística. O Quadro 29, a seguir, resume o resultado 
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das hipóteses avaliadas, em cada uma das amostras da pesquisa β, na validação do modelo 

de Tendência de Impulso. 

 

Quadro 29 – Resumo das hipóteses avaliadas na validação do modelo de Tendência de Impulso, de acordo com 

as amostras da pesquisa β 

 

Amostra Perfil da amostra 

H1 H2 H3 H4 

Gatilhos 

 
Desejo 

Self  

Desejo 

Estratégias 

 Desejo 

Desejo  

Tendência 

de Impulso 

Confirmação 

Amostra B Consumidores do gênero feminino Não Sim Sim Sim 

Amostra C Consumidores do gênero masculino Não Sim Sim Sim 

Amostra D 

Consumidores, independente do gênero,  

para os quais os produtos pesquisados têm 

alto nível de envolvimento 
Não Sim Sim Sim 

Amostra E 

Consumidores, do gênero feminino, para 

os quais os produtos pesquisados têm alto 

nível de envolvimento 
Não Sim Sim Sim 

Amostra F 

Consumidores, do gênero masculino, para 

os quais os produtos pesquisados têm alto 

nível de envolvimento 
Não Sim Sim Sim 

Amostra G 

Consumidores, independente do gênero, 

para os quais os produtos pesquisados têm 

baixo nível de envolvimento 
Não Sim Sim Sim 

Amostra H 

Consumidores, do gênero feminino, para 

os quais os produtos pesquisados têm 

baixo nível de envolvimento 
Não Sim Sim Sim 

Amostra I 

Consumidores, do gênero masculino, para 

os quais os produtos pesquisados têm 

baixo nível de envolvimento 
Não Sim Sim Sim 

 

Fonte: O autor 

 

A Tabela 54, a seguir, compara o R quadrado (R
2
), que é o coeficiente de correlação 

ao quadrado, também conhecido como coeficiente de determinação. Esse valor indica o 

percentual de variação total de Y (variável que recebe a seta) explicado por X (variável de 

onde parte a seta) em uma relação entre variáveis.  
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Tabela 54 – Valores R
2
 dos fatores de Tendência de Impulso aplicado à amostra A, B, C, D, E, F, G, H e I. 

 

Fatores 

Pesquisa 

A 
Pesquisa B 

Todos 

Amostra 

B 

Amostra 

C 

Amostra  

D 

Amostra  

G 

Amostra 

E 

Amostra 

F 

Amostra 

H 

Amostra 

I 

Fem. Masc. 
Alto 

envolvimento 

Baixo 

envolvimento 

Alto envolvimento Baixo envolvimento 

Fem. Masc. Fem. Masc. 

Ambiente 0,636 0,649 0,611 0,649 0,638 0,649 0,649 0,673 0,552 

Financeiro 0,329 0,350 0,292 0,200 0,411 0,172 0,293 0,422 0,444 

Transação 0,616 0,611 0,628 0,593 0,616 0,538 0,702 0,599 0,667 

Situação 0,433 0,459 0,386 0,365 0,451 0,348 0,400 0,556 0,242 

Produto 0,510 0,516 0,507 0,446 0,520 0,437 0,487 0,520 0,522 

Normativo 0,845 0,827 0,878 0,817 0,874 0,771 0,876 0,873 0,894 

Felicidade 0,585 0,595 0,570 0,613 0,589 0,590 0,659 0,644 0,514 

Consequências 0,667 0,681 0,661 0,618 0,684 0,585 0,700 0,731 0,637 

Impacto 

Financeiro 
0,801 0,804 0,783 0,829 0,768 0,842 0,790 0,754 0,784 

Desejo 0,299 0,322 0,331 0,326 0,251 0,358 0,391 0,246 0,330 

Tendência 

Impulso 
0,398 0,397 0,328 0,468 0,331 0,440 0,452 0,309 0,288 

          

N 1231 770 461 409 366 260 149 224 142 
 

Obs.: Valor referencial de R
2
 > 0.300 

Fonte: O autor 

 

Os resultados ilustram que, na pesquisa A, todos os R
2
 estiveram em um nível 

aceitável, segundo Hair Jr. et al. (2005). Para as demais amostras avaliadas na pesquisa β, 

alguns fatores estiveram abaixo do valor referencial sugerido por Hair Jr. et al. (2005). As 

maiores diferenças dos coeficientes de determinação foram apresentadas nos fatores 

Financeiro, Desejo e Situação. Essas evidências sugerem estudos adicionais para verificação 

e validação dos resultados. 

Na sequência, foi medido o nível de adequação do modelo (GoF – Goodness of Fit) 

para as diferentes amostras pesquisadas no modelo de Tendência de Impulso. A adequação 

do modelo (GoF) é basicamente a média geométrica entre o R
2
 médio (adequação do 

modelo estrutural) e a AVE média (adequação do modelo de mensuração) (WETZELS et 

al., 2009).  

Conforme Wetzels et al. (2009), o valor GoF superior ou igual a 0,36 é adequado 

para estudos nas áreas de ciências sociais e do comportamento. A Tabela 55, a seguir, 

identifica que, em todas as amostras pesquisadas do modelo de Tendência de Impulso, o 

GoF foi superior a 0,53. 
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Tabela 55 – Nível de adequação do modelo (GoF – Goodness of Fit) aplicado à amostra A, B, C, D, E, F, G, H e I. 

 

Fatores 

Pesquisa A Pesquisa B 

Todos 

Amostra B Amostra C Amostra D Amostra G Amostra E Amostra F Amostra H Amostra I 

Feminino Masculino 
Alto 

envolvimento 

Baixo 

envolvimento 

Alto envolvimento Baixo envolvimento 

Feminino Masculino Feminino Masculino 

 AVE R
2
 AVE R

2
 AVE R

2
 AVE R

2
 AVE R

2
 AVE R

2
 AVE R

2
 AVE R

2
 AVE R

2
 

                   

Ambiente 0,536 0,636 0,550 0,649 0,509 0,611 0,537 0,649 0,527 0,638 0,536 0,649 0,543 0,649 0,543 0,673 0,484 0,552 

Financeiro 0,538 0,329 0,555 0,350 0,508 0,292 0,498 0,200 0,579 0,411 0,499 0,172 0,485 0,293 0,592 0,422 0,562 0,444 

Transação 0,562 0,616 0,575 0,611 0,536 0,628 0,514 0,593 0,576 0,616 0,504 0,538 0,536 0,702 0,604 0,599 0,520 0,667 

Situação 0,538 0,433 0,551 0,459 0,515 0,386 0,502 0,365 0,536 0,451 0,500 0,348 0,507 0,400 0,559 0,556 0,495 0,242 

Produto 0,501 0,510 0,517 0,516 0,472 0,507 0,517 0,446 0,439 0,520 0,539 0,437 0,472 0,487 0,464 0,520 0,391 0,522 

Normativo 0,508 0,845 0,490 0,827 0,544 0,878 0,473 0,817 0,541 0,874 0,440 0,771 0,530 0,876 0,523 0,873 0,577 0,894 

Felicidade 0,637 0,585 0,649 0,595 0,625 0,570 0,658 0,613 0,626 0,589 0,661 0,590 0,661 0,659 0,635 0,644 0,620 0,514 

Consequências 0,544 0,667 0,556 0,681 0,532 0,661 0,505 0,618 0,561 0,684 0,485 0,585 0,558 0,700 0,596 0,731 0,515 0,637 

Impacto Financeiro 0,636 0,801 0,647 0,804 0,610 0,783 0,650 0,829 0,616 0,768 0,675 0,842 0,596 0,790 0,601 0,754 0,629 0,784 

Desejo 0,626 0,299 0,641 0,322 0,558 0,331 0,646 0,326 0,606 0,251 0,649 0,358 0,571 0,391 0,616 0,246 0,560 0,330 

Tendência Impulso 0,550 0,398 0,542 0,397 0,533 0,328 0,574 0,468 0,521 0,331 0,564 0,440 0,554 0,452 0,511 0,309 0,505 0,288 

                   

Valores referenciais >0.5 >0.3 >0.5 >0.3 >0.5 >0.3 >0.5 >0.3 >0.5 >0.3 >0.5 >0.3 >0.5 >0.3 >0.5 >0.3 >0.5 >0.3 

                   

Médias 0,562 0,556 0,570 0,565 0,540 0,543 0,552 0,539 0,557 0,558 0,550 0,521 0,547 0,582 0,568 0,575 0,533 0,534 

GoF 0,559 0,567 0,542 0,545 0,557 0,535 0,564 0,571 0,533 

 
Fonte: O autor 
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4.2.11. Análise das relações entre as dimensões Desejo de Compra e Tendência de 

Impulso das amostras da pesquisa A e β 

Nesta seção, foi verificado se o Desejo de Compra tinha relação com a Tendência de 

Impulso.  

As dimensões de Desejo foram submetidas ao método PLS, segundo as diversas 

amostras pesquisadas e já discutidas, ligadas diretamente ao fator Tendência de Impulso e 

ao procedimento de Bootstrapping para verificar a significância das relações. O resultado 

está demonstrado na Figura 32, a seguir: 



 

 150 

Figura 32 – Análise PLS do modelo de Tendência de Impulso sobre a pesquisa A e valores de t de Student das correlações. 

 

  
Obs.: N = 1231 casos. 

 

Fonte: O autor 

 

A análise PLS revelou que: 

Há relação média entre Desejo e Tendência de Impulso (coeficiente igual a 0,631). O Desejo de compra explica 39,8% da Tendênc ia 

de Impulso de compra. 

 

O teste de Bootstrapping com 1.000 amostras apresentou um índice t de Student de 9,756 (maior do que 1,96), demonstrando que a 

relação entre Desejo e Tendência de Impulso é significante estatisticamente (com risco de erro inferior a 5%).  

Os resultados das demais amostras pesquisadas destacam relação positiva entre Desejo e Tendência de Impulso, com capacidade 

explicativa válida ao nível de significância estatística (Figura 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40). 
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Figura 33 – Análise PLS do modelo de Tendência de Impulso da amostra B (Consumidores do gênero feminino) da pesquisa β e valores de t de Student das correlações. 

 

  
Obs.: N = 770 casos. 

 

Fonte: O autor 

 
Figura 34 – Análise PLS do modelo de Tendência de Impulso da amostra C (Consumidores do gênero masculino) da pesquisa β e valores de t de Student das correlações. 

 

 

 

Obs.: N = 461 casos. 

 

Fonte: O autor 
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Figura 35 – Análise PLS do modelo de Tendência de Impulso da amostra D (Consumidores, independente do gênero, para os quais os produtos pesquisados têm alto 

nível de envolvimento) da pesquisa β e valores de t de Student das correlações. 

 

  
Obs.: N = 409 casos. 

 

Fonte: O autor 

 

 
Figura 36 – Análise PLS do modelo de Tendência de Impulso da amostra E (Consumidores, do gênero feminino, para os quais os produtos pesquisados têm alto nível 

de envolvimento) da pesquisa β e valores de t de Student das correlações. 

 

 

 

Obs.: N = 260 casos. 

 

Fonte: O autor 
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Figura 37 – Análise PLS do modelo de Tendência de Impulso da amostra F (Consumidores, do gênero masculino, para os quais os produtos pesquisados têm alto nível 

de envolvimento) da pesquisa β e valores de t de Student das correlações. 

 

  
Obs.: N = 149 casos. 

 

Fonte: O autor 

 

 

Figura 38 – Análise PLS do modelo de Tendência de Impulso da amostra G (Consumidores, independente do gênero, para os quais os produtos pesquisados têm baixo 

nível de envolvimento) da pesquisa β e valores de t de Student das correlações. 

 

  
Obs.: N = 366 casos. 

 

Fonte: O autor 
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Figura 39 – Análise PLS do modelo de Tendência de Impulso da amostra H (Consumidores, do gênero feminino, para os quais os produtos pesquisados têm baixo nível 

de envolvimento) da pesquisa β e valores de t de Student das correlações. 

 

  
Obs.: N = 224 casos. 

 

Fonte: O autor 

 

 

Figura 40 – Análise PLS do modelo de Tendência de Impulso da amostra I (Consumidores, do gênero masculino, para os quais os produtos pesquisados têm baixo 

nível de envolvimento) da pesquisa β e valores de t de Student das correlações. 

 

  
Obs.: N = 142 casos. 

 

Fonte: O autor 
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5. CONCLUSÃO 

Neste capítulo, explora-se o resultado da análise dos dados coletados, no sentido de 

estabelecer uma relação entre a base teórico-empírica apresentada anteriormente e o objetivo 

geral proposto de verificar se o Desejo de compra apresentava relação com a Tendência de 

Impulso.  

As conclusões gerais foram divididas em tópicos relacionados aos objetivos 

específicos e ao problema de pesquisa. 

 

5.1. CONCLUSÕES GERAIS 

Abordagens iniciais da área de marketing avaliavam o objeto de consumo, e não 

necessariamente aquilo que levava ao consumo. Nesse sentido, de forma contemporânea, 

observa-se que os profissionais de marketing têm se atentado à concepção da realidade social 

de como os consumidores percebem e utilizam os objetos como forma de definição de 

identidade e aceitação social. 

Nesse contexto, a aquisição de produtos não é o que pode parecer. As compras por 

impulso, por exemplo, são resultado mais de uma necessidade de compra do que da 

necessidade específica do produto (ROOK, 1987). Inicialmente, o impulso de compra visa 

diretamente a uma satisfação pessoal como forma de completar o ego. Por se tratar de um ato 

repentino, irresistível e hedonicamente complexo, esse tipo de comportamento de compra se 

opõe ao aspecto racional – que visa, prioritariamente, a relação de custo x benefício. Muitas 

vezes, os entusiastas de produtos adquirem itens por respostas hedônicas associadas ao 

autoconceito proporcionado pelo produto, e não por qualquer benefício utilitário (BABIN, 

DARDEN; GRIFFIN, 1994). 

O modelo conceitual deste estudo foi aceito e os resultados são apresentados 

resumidamente no Quadro 30, a seguir: 
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Quadro 30 – Quadro resumo dos objetivos do estudo 

 

Objetivo Resultado Confirmado 

Geral: verificar se o 

Desejo de compra tem 

relação com a Tendência 

de Impulso 

R
2
 (Desejo  Tendência de Impulso) = 0,398 (t = 0,631, 

significante). O Desejo explica 39,8% da Tendência de Impulso. 
SIM 

Específico 1: Criar e 

validar instrumento de 

Desejo de Compra 

O instrumento foi criado com as seguintes etapas: revisão da 

literatura, validação de conteúdo com especialistas, pré-teste, testes 

estatísticos (N = 1231) de validade convergente, discriminante e 

nomológica, aplicando o modelo em nove amostras distintas. O 

instrumento final ficou com 42 variáveis, nove fatores, três 

dimensões com Alfa de Cronbach igual a 0,795. 

SIM 

Específico 2: Definir 

quais são os fatores que 

compõem os aspectos do 

ambiente de compra 
(gatilhos) e quais os que 

têm mais relevância 

A escala foi aplicada a 1.231 consumidores e passou por análise 

fatorial exploratória, confirmatória, validade convergente , 

discriminante e nomológica. O instrumento final ficou com 23 

itens, distribuídos em cinco fatores, cuja nomenclatura seguiu a 

revisão teórica e validação de conteúdo: (1) Ambiente, (2) 

Financeiro, (3) Transação, (4) Situação e (5) Produto. O fator 

Ambiente é o mais relevante (R
2
 = 0,636). 

SIM 

Específico 3: Definir 

quais são os fatores que 

compõem as estratégias 

de autocontrole de 

compra e quais os que têm 

mais relevância 

A escala foi aplicada a 1.231 consumidores e passou por análise 

fatorial exploratória, confirmatória, validade convergente, 

discriminante e nomológica. O instrumento final ficou com seis 

itens, distribuídos em dois fatores, cuja nomenclatura seguiu a 

revisão teórica e validação de conteúdo: (1) Consequências, (2) 

Impacto Financeiro. O fator Impacto Financeiro é o mais relevante 

(R
2
 = 0,801). 

SIM 

Específico 4: Definir 

quais são os fatores que 

compõem o perfil self e 

quais os que têm mais 

relevância 

A escala foi aplicada a 1.231 consumidores e passou por análise 

fatorial exploratória, confirmatória, validade convergente , 

discriminante e nomológica. O instrumento final ficou com nove 

itens, distribuídos em dois fatores, cuja nomenclatura seguiu a 

revisão teórica e validação de conteúdo: (1) Normativo, (2) 

Felicidade. O fator Normativo é o mais relevante (R
2
 = 0,845). 

SIM 

Específico 5: Adaptar 

empiricamente a escala de 

tendência de impulso 
para a amostra de 

consumidores brasileiros 

A escala foi adaptada em discussões com dois doutores e dois 

mestres da área de ciências sociais aplicadas. O resultado foi o 

instrumento de Tendência de Impulso com o total de 47 itens. 

SIM 

Específico 6: Testar se o desejo de compra explica significativamente a tendência de impulso de compra 

 

Foram realizados vários testes, não só Desejo em relação à Tendência de Impulso, mas também com as 

dimensões de Desejo. Os resultados são apresentados abaixo: 

A 
Desejo  Tendência de Impulso (R

2
 = 0,398; coef.=  0,631) 

significante 
SIM 

B Gatilhos  Desejo (coef.=  -0,031) não significante NÃO 

B1 Ambiente  Gatilhos (R
2
 = 0,636) significante SIM 

B2 Financeiro  Gatilhos (R
2
 = 0,329) significante SIM 

B3 Transação  Gatilhos (R
2
 = 0,616) significante SIM 

B4 Ambiente  Gatilhos (R
2
 = 0,636) significante SIM 

B5 Situação  Gatilhos (R
2
 = 0,433) significante SIM 

B6 Produto  Gatilhos (R
2
 = 0,510) significante SIM 

C Self  Desejo (coef.=  0,411) significante SIM 

C1 Normativo  Self (R
2
 = 0,845) significante SIM 

C2 Felicidade  Self (R
2
 = 0,585) significante SIM 

D Estratégias  Desejo (coef.=  -0,307) significante SIM 

D1 Consequências  Estratégias (R
2
 = 0,667) significante SIM 

D2 Impacto Financeiro  Estratégias (R
2
 = 0,801) significante SIM 

Obs.: Coef. (coeficientes padronizados ou path coefficients). O R
2
 (R quadrado) é o coeficiente ao quadrado. 

Fonte: O autor 



 

 157 

5.1.1. Discussão sobre a relação de desejo de compra e tendência de impulso 

 

O modelo teórico desenvolvido neste estudo foi inicialmente concebido a partir da 

proposição de Beatty e Ferrel (1998), que indicavam as motivações e antecedentes para a 

ocorrência de compras por impulso, e de Kwak et al. (2006), que ilustravam a influência de 

moderadores na tendência de impulso. Nesse sentido, buscou-se, por meio desta tese, reduzir 

o hiato existente entre o desenvolvimento teórico sobre o tema e o entendimento do fenômeno 

da compra por impulso. Foi possível constatar que, no modelo de mensuração, existe relação 

entre Desejo e Tendência de Impulso (coeficiente igual a 0,631). O Desejo de compra explica 

39,8% da Tendência de Impulso de compra. Essa relação causal também foi verificada na 

validade nomológica, em que o modelo estrutural foi replicado com oito diferentes amostras, 

conforme Quadro 31, a seguir: 

 

Quadro 31 – Quadro resumo da relação de desejo de compra e tendência de impulso para diferentes amostras 

 

Amostra Perfil da amostra 

Coeficiente da 

relação entre 

Desejo e 

Tendência de 

Impulso 

Capacidade de 

explicação (desejo 

explica tendência 

de impulso de 

compra) 

Amostra B Consumidores do gênero feminino 0,630 39,7% 

Amostra C Consumidores do gênero masculino 0,573 32,8% 

Amostra D 

Consumidores, independente do gênero, para os 

quais os produtos pesquisados têm alto nível de 

envolvimento 

0,684 46,8% 

Amostra E 

Consumidores, do gênero feminino, para os quais 

os produtos pesquisados têm alto nível de 

envolvimento 

0,663 44,0% 

Amostra F 

Consumidores, do gênero masculino, para os 

quais os produtos pesquisados têm alto nível de 

envolvimento 

0,672 45,2% 

Amostra G 

Consumidores, independente do gênero, para os 

quais os produtos pesquisados têm baixo nível de 

envolvimento 

0,575 33,1% 

Amostra H 

Consumidores, do gênero feminino, para os quais 

os produtos pesquisados têm baixo nível de 

envolvimento 

0,556 30,9% 

Amostra I 

Consumidores, do gênero masculino, para os 

quais os produtos pesquisados têm baixo nível de 

envolvimento 

0,536 28,8% 

 

Fonte: O autor 

 

A partir do sentimento de desejo (premência) de compra, o consumidor sente urgência, 

pressão para consumir algo. Esse sentimento não necessariamente está relacionado só com a 

necessidade funcional do produto, mas também com a satisfação do simples ato de compra 

(comportamento hedônico).  
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Os resultados indicam que essa premência de compra leva a uma tendência de compra 

por impulso, diferentemente do modelo causal de Beatty e Ferrel (1998), no qual a tendência 

de compra é antecessora do desejo e do ato de compra. Este estudo levou em consideração 

que a tendência de compra é influenciada pelo desejo (premência), aspectos do ambiente de 

varejo, do perfil pessoal e por estratégias de autocontrole utilizadas para inibir o desejo de 

compra. 

 

5.1.2. Discussão sobre a criação do instrumento de Desejo de Compra 

 

Estudos anteriores demonstraram que muitos fatores influenciam o desejo de compra 

impulsiva, desde o estado emocional do consumidor (ROOK, 1987; WEINBERG; 

GOTTWALD, 1982), o autoconceito (DITTMAR et al., 1995), fatores demográficos 

(KACEN;  LEE, 2002), tempo disponível, recursos financeiros, prazer, circulação na loja, 

afeto negativo e positivo (BEATTY; FERREL, 1998), fatores situacionais (DHOLAKIA, 

2000), até normas sociais e pessoais (TAUTE; McQUITTY, 2004). 

Este estudo combinou outros construtos (ambiente de compra, perfil self e estratégias 

de autocontrole) para mensurar o desejo de compra. A escolha desses construtos foi definida 

pela sua importância no fenômeno de compra por impulso e pelos limitados estudos que 

corroborassem a influência desses no Desejo de Compra. As seções a seguir destacam 

aspectos de cada um desses construtos. 

O instrumento para mensurar a variável Desejo (premência) de Compra seguiu rigor 

metodológico, tendo sua validade de conteúdo, convergente, discriminante e nomológica 

aceitos. O instrumento final ficou com 42 variáveis, nove fatores e três dimensões com Alfa 

de Cronbach igual a 0,795. 

 

 

5.1.3. Discussão sobre a relevância dos fatores aspectos do ambiente de compra 

(gatilhos) 

 

Quanto ao construto aspectos do ambiente de compra (gatilhos), os estudos originais 

do modelo teórico desta pesquisa (BEATTY; FERREL, 1998; KWAK et al., 2006) não o 

consideravam como antecedente do desejo ou compra por impulso. A composição do 

construto Aspectos do ambiente de compra (gatilhos) teve como base outros estudos 

(COSTA, 2002; FARIAS; KOVACS; SILVA, 2007;  FLIGHT; ROUNTREE; BEATTY, 

2011; VIRVILAITE; SALADIENE; BAGDONAITE, 2009; WALSH et al., 2011), que 

elucidaram o impacto do ambiente nos hábitos de consumo. 
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O instrumento para mensurar a variável Aspectos do ambiente de compra (gatilhos) 

seguiu rigor metodológico, tendo sua validade de conteúdo, convergente, discriminante e 

nomológica aceitos. O instrumento final ficou com 23 itens, distribuídos em cinco fatores, 

cuja nomenclatura seguiu a data teoria e validação de conteúdo: (1) Ambiente, (2) Financeiro, 

(3) Transação, (4) Situação e (5) Produto. 

As Tabelas a seguir ilustram o R
2
 e Alfa de Cronbach dos cinco fatores da variável, 

conforme resultado da validade nomológica, em que o modelo estrutural foi replicado em oito 

diferentes amostras: 

 

Tabela 56 – Resumo dos valores R
2
 para o fator Aspectos do ambiente de compra (gatilhos). 

 

Amostras Ambiente Financeiro Transação Situação Produto 

Pesquisa 

A 
Todos 0,636 0,329 0,616 0,433 0,510 

Pesquisa 

B 

Amostra B Feminino 0,649 0,350 0,611 0,459 0,516 

Amostra C Masculino 0,611 0,292 0,628 0,386 0,507 

Amostra D Alto envolvimento 0,649 0,200 0,593 0,365 0,446 

Amostra G Baixo envolvimento 0,638 0,411 0,616 0,451 0,520 

Amostra E Alto 

envolvimento 

Fem. 0,649 0,172 0,538 0,348 0,437 

Amostra F Masc. 0,649 0,293 0,702 0,400 0,487 

Amostra H 
Baixo 

envolvimento 

Fem. 0,673 0,422 0,599 0,556 0,520 

Amostra  

I 
Masc. 0,552 0,444 0,667 0,242 0,522 

 

Obs.: Valor referencial de R
2
 > 0.300 

Fonte: O autor 

 

 
Tabela 57 – Resumo dos valores do Alfa de Cronbach para o fator Aspectos do ambiente de compra (gatilhos). 

 

 

Amostras Ambiente Financeiro Transação Situação Produto 

Pesquisa 

A 
Todos 0,851 0,711 0,734 0,712 0,668 

Pesquisa 

B 

Amostra B Feminino 0,859 0,730 0,747 0,726 0,688 

Amostra C Masculino 0,836 0,673 0,706 0,685 0,629 

Amostra D Alto envolvimento 0,848 0,678 0,676 0,666 0,682 

Amostra G Baixo envolvimento 0,844 0,693 0,656 0,661 0,706 

Amostra E Alto 

envolvimento 

Fem. 0,857 0,649 0,709 0,674 0,645 

Amostra F Masc. 0,847 0,751 0,749 0,711 0,592 

Amostra H 
Baixo 

envolvimento 

Fem. 0,856 0,764 0,778 0,737 0,626 

Amostra  

I 
Masc. 0,820 0,731 0,681 0,659 0,522 

 

Obs.: Valor referencial de Alfa de Cronbach > 0,600 

Fonte: O autor 
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O fator Financeiro teve o R
2
 em algumas das amostras pesquisadas abaixo do valor 

referencial de 0,300, segundo Hair Jr. et al. (2005). Todavia, quando considerada a pesquisa 

A, todos os fatores foram aceitos com valores R
2
 e Alfa de Cronbach no nível de aceitação. 

Apesar de os fatores terem validade de conteúdo, convergente, discriminante e 

nomológica, quando agrupados no fator de primeira ordem (Aspectos do ambiente de compra) 

para mensurar a relação com a variável Desejo de compra, o resultado não foi significante 

estatisticamente para nenhuma das amostras pesquisadas.  

A Tabela 58, a seguir, ilustra o coeficiente da relação entre Aspectos do ambiente de 

compra e Desejo de compra e valor T de Student das correlações, obtidos pelo teste de 

Bootstrapping com 1.000 amostras. Os resultados comprovam que a relação entre essas 

variáveis apresentou erro bem superior a 5% (t de Student menor do que 1,96):  

 

Tabela 58 – Resumo dos coeficientes da relação entre Aspectos do ambiente e Desejo. 

 

Amostras 
Coeficiente da relação entre 

Aspectos do ambiente e Desejo 

T de Student das 

correlações 

Pesquisa A Todos -0,031 0,344 

Pesquisa B 

Amostra B Feminino -0,020 0,231 

Amostra C Masculino -0,041 0,463 

Amostra D Alto envolvimento -0,012 0,130 

Amostra G Baixo envolvimento -0,033 0,381 

Amostra E Alto 

envolvimento 

Fem. 0,021 0,238 

Amostra F Masc. -0,035 0,382 

Amostra H Baixo 

envolvimento 

Fem. 0,004 0,049 

Amostra I Masc. -0,045 0,530 

Valores referenciais - >= 1,96 

 

Fonte: O autor 
 

Cabe reconhecer que, neste estudo, para nenhuma das amostras pesquisadas, Aspectos 

do ambiente de compra, como por exemplo, iluminação da loja, som ambiente, 

disponibilidade do produto (em estoque), preços baixos, itens em promoção, dentre outros, 

não tiveram influência no desejo (premência) de compra, contrariando estudos de Xie e Singh 

(2007) e Tsai e Tung (2008). 

Essa descoberta evidencia que, para determinados produtos e perfis de consumidores, 

a decisão de compra é hedônica, sendo impulsionada não por atributos e benefícios tangíveis 

do produto, mas por uma simples necessidade de compra ou forma de os consumidores serem 

aceitos socialmente (BABIN; DARDEN; GRIFFIN, 1994; KAMARUDDIN; MOKHLIS, 

2003; KIM et al., 2009; ROOK, 1987; SPROLES; KENDALL, 1986). Ressalta-se que esses 

resultados podem ter sofrido viés do desenho metodológico adotado no estudo, conforme 

apresentado na seção de limitações do estudo. 
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5.1.4. Discussão sobre a relevância do fator estratégias de autocontrole 

 

A dimensão Estratégias de autocontrole se refere às ações do consumidor para resistir 

ao ato de compra (BAUMEISTER, 2002; KARLSSON, 2003; LARAN, 2010). Os diferentes 

níveis de autocontrole afetam os estilos de tomada de decisão de compra, podendo os 

consumidores ser mais vulneráveis a estratégias de venda, ações promocionais ou mais 

resistentes a impulsos de compra, tomando decisões racionais com base em valores e 

benefícios a longo prazo. 

O instrumento para mensurar a variável Estratégias de autocontrole seguiu rigor 

metodológico, tendo sua validade de conteúdo, convergente, discriminante e nomológica 

aceitos. O instrumento final ficou com seis itens, distribuídos em dois fatores: (1) 

Consequências e (2) Impacto Financeiro. 

As Tabelas 59 e 60, a seguir, ilustram o R
2
 e Alfa de Cronbach dos dois fatores da 

variável, conforme resultado da validade nomológica, em que o modelo estrutural foi 

replicado em oito diferentes amostras: 

 

Tabela 59 – Resumo dos valores R
2
 para o fator Estratégias de autocontrole. 

 

Amostras Consequências Impacto Financeiro 

Pesquisa A Todos 0,667 0,801 

Pesquisa B 

Amostra B Feminino 0,681 0,804 

Amostra C Masculino 0,661 0,783 

Amostra D Alto envolvimento 0,618 0,829 

Amostra G Baixo envolvimento 0,684 0,768 

Amostra E Alto 

envolvimento 

Fem. 0,585 0,842 

Amostra F Masc. 0,700 0,790 

Amostra H Baixo 

envolvimento 

Fem. 0,731 0,754 

Amostra I Masc. 0,637 0,784 

 

Obs.: Valor referencial de R
2
 > 0.300 

Fonte: O autor 

 

 

Tabela 60 – Resumo dos valores do Alfa de Cronbach para o fator Estratégias de autocontrole. 

 
Amostras Consequências Impacto Financeiro 

Pesquisa A Todos 0,595 0,714 

Pesquisa B 

Amostra B Feminino 0,609 0,725 

Amostra C Masculino 0,581 0,681 

Amostra D Alto envolvimento 0,540 0,730 

Amostra G Baixo envolvimento 0,497 0,756 

Amostra E Alto 

envolvimento 

Fem. 0,623 0,664 

Amostra F Masc. 0,619 0,688 

Amostra H Baixo 

envolvimento 

Fem. 0,665 0,668 

Amostra I Masc. 0,556 0,705 
 

Obs.: Valor referencial de Alfa de Cronbach > 0,600 

Fonte: O autor 
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O valor R
2
 nos dois fatores para todas as amostras avaliadas foi aceito (valor 

referencial superior 0,300). Todavia, o Alfa de Cronbach do fator Consequências para 

algumas amostras ficou próximo da zona limítrofe aceitável por Hair Jr. et al. (2005). Esses 

resultados sugerem que sejam revistos os itens que compõem o fator com objetivo de 

aumentar o nível de confiabilidade do mesmo. Para o fator Impacto Financeiro, o Alfa de 

Cronbach teve valor aceitável, superior a 0,600 para todas as amostras pesquisadas. 

Os fatores tiveram validade de conteúdo, convergente, discriminante e nomológica. 

Quando agrupados no fator de primeira ordem (Estratégias de autocontrole) para mensurar a 

relação com a variável Desejo de compra, o resultado foi significante estatisticamente para  

todas as amostras pesquisadas. 

A Tabela 61, a seguir, ilustra o coeficiente da relação entre Estratégias de autocontrole 

e Desejo de compra e valor t de Student das correlações, obtidos pelo teste de Bootstrapping 

com 1.000 amostras. Os resultados comprovam que a relação entre essas variáveis tem risco 

de erro inferior a 5% (t de Student maior do que 1,96), com exceção da amostra H, que teve 

risco de erro inferior a 10%:  

 

Tabela 61 – Resumo dos coeficientes da relação entre Estratégias de autocontrole e Desejo. 

 

Amostras 

Coeficiente da relação entre 

Estratégias de autocontrole e 

Desejo 

T de Student das 

correlações 

Pesquisa A Todos -0,307 3,428 

Pesquisa B 

Amostra B Feminino -0,291 3,095 

Amostra C Masculino -0,280 3,010 

Amostra D Alto envolvimento -0,374 4,415 

Amostra G Baixo envolvimento -0,359 4,289 

Amostra E Alto 

envolvimento 

Fem. -0,355 3,749 

Amostra F Masc. -0,238 2,607 

Amostra H Baixo 

envolvimento 

Fem. -0,173 1,853 

Amostra I Masc. -0,269 3,325 

Valores referenciais - >= 1,96 

 

Fonte: O autor 
 

Os resultados reforçam as conclusões de outros autores (BAUMEISTER, 2002; 

KARLSSON, 2003; LARAN, 2010). As estratégias de autocontrole afetam negativamente o 

desejo de compra dos consumidores. Salienta-se, por fim, que com base nessas conclusões, é 

importante aos gestores de marketing definir ações para tentar inibir as estratégias de 

autocontrole, visto que essas têm peso fundamental na decisão de desejo (premência) de 

compra. Por vezes, o consumidor evidencia o impacto financeiro ou as consequências que a 

decisão de consumo impulso têm em seu cognitivo e aspectos sociais. 
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5.1.5. Discussão sobre a relevância do fator Perfil Self 

 

O fator Perfil Self está relacionado a dimensões que caracterizam o perfil do próprio 

consumidor. Neste estudo, foram agrupadas as dimensões da escala de materialismo 

(RICHINS, 2004) e da escala de aspectos normativos (BEARDEN; NETEMEYER; TEEL, 

1989; D'ASTOUS; MAITAIS; ROBERGE, 1990; MASCARENHAS; HIGBY, 1993).  

Para o perfil da amostra pesquisada, foram válidas as dimensões para definir 

materialismo – centralidade e felicidade. O aspecto normativo se refere à participação e 

influência das outras pessoas e amigos na tomada de decisão do consumidor. 

O instrumento para mensurar a variável Perfil Self seguiu rigor metodológico, tendo 

sua validade de conteúdo, convergente, discriminante e nomológica aceitos. O instrumento 

final ficou com nove itens, distribuídos em dois fatores: (1) Normativo e  (2) Felicidade. 

As Tabelas 62 e 63, a seguir,  ilustram o R
2
 e Alfa de Cronbach dos dois fatores da 

variável, conforme resultado da validade nomológica, em que o modelo estrutural foi 

replicado em oito diferentes amostras: 

 

Tabela 62 – Resumo dos valores R
2
 para o fator Perfil Self. 

 

Amostras Normativo Felicidade 

Pesquisa A Todos 0,845 0,585 

Pesquisa B 

Amostra B Feminino 0,827 0,595 

Amostra C Masculino 0,878 0,570 

Amostra D Alto envolvimento 0,817 0,613 

Amostra G Baixo envolvimento 0,874 0,589 

Amostra E Alto 

envolvimento 

Fem. 0,771 0,590 

Amostra F Masc. 0,876 0,659 

Amostra H Baixo 

envolvimento 

Fem. 0,873 0,644 

Amostra I Masc. 0,894 0,514 
 

Obs.: Valor referencial de R
2
 > 0.300 

 

Fonte: O autor 

 

 

Tabela 63 – Resumo dos valores do Alfa de Cronbach para o fator Perfil Self. 
 

Amostras Normativo Felicidade 

Pesquisa A Todos 0,804 0,713 

Pesquisa B 

Amostra B Feminino 0,790 0,727 

Amostra C Masculino 0,829 0,696 

Amostra D Alto envolvimento 0,776 0,738 

Amostra G Baixo envolvimento 0,746 0,742 

Amostra E Alto 

envolvimento 

Fem. 0,817 0,739 

Amostra F Masc. 0,827 0,698 

Amostra H Baixo 

envolvimento 

Fem. 0,814 0,708 

Amostra I Masc. 0,851 0,694 
 

Obs.: Valor referencial de Alfa de Cronbach > 0,600 
 

Fonte: O autor 
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O valor R
2
 e Alfa de Cronbach nos dois fatores para todas as amostras avaliadas foi 

aceito (valor referencial superior 0,300 e 0,600, respectivamente). Os fatores tiveram validade 

de conteúdo, convergente, discriminante e nomológica. Quando agrupados no fator de 

primeira ordem (Perfil Self) para mensurar a relação com a variável Desejo de compra, o 

resultado foi significante estatisticamente para todas as amostras pesquisadas.  

A Tabela 64, a seguir, ilustra o coeficiente da relação entre Perfil Self e Desejo de 

compra e valor t de Student das correlações, obtidos pelo teste de Bootstrapping com 1.000 

amostras. Os resultados comprovam que a relação entre essas variáveis tem risco de erro 

inferior a 5% (t de Student maior que 1,96):  

 

Tabela 64 – Resumo dos coeficientes da relação entre Perfil Self e Desejo. 

 

Amostras 
Coeficiente da relação entre 

Aspectos do ambiente e Desejo 

T de Student das 

correlações 

Pesquisa A Todos 0,411 4,707 

Pesquisa B 

Amostra B Feminino 0,433 5,072 

Amostra C Masculino 0,482 5,799 

Amostra D Alto envolvimento 0,365 4,408 

Amostra G Baixo envolvimento 0,407 5,057 

Amostra E Alto 

envolvimento 

Fem. 0,455 5,382 

Amostra F Masc. 0,432 5,283 

Amostra H Baixo 

envolvimento 

Fem. 0,440 4,866 

Amostra I Masc. 0,525 5,724 

Valores referenciais - >= 1,96 

 

Fonte: O autor 
 

 

Este resultado corrobora o que Belk (1985), D'Astous, Maitais e Roberge (1990), 

Kacen e Lee (2002), Luo (2005) e Richins (2004) já afirmavam. O perfil do próprio 

consumidor, aqui representado por aspectos normativos e felicidades, influencia o desejo 

(premência) de compra. Em outras palavras, o contexto social pode influenciar o consumo, 

seja pela presença ou participação ativa de outras pessoas opinando sobre um produto 

especifico ou pela situação, em que o consumidor adquire algo apenas porque é socialmente 

desejável a posse daquele produto.  

Neste estudo, o Perfil Self teve peso essencial no desejo (premência) de compra, 

destacando mais uma vez características do estilo de decisão hedônico, em que o consumidor, 

de forma geral, compra não pelas características e benefícios do produto, mas pela motivação 

para cumprir normas sociais e se sentir inserido em um meio. 
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5.2. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Esta pesquisa apresentou algumas limitações importantes para a compreensão dos 

resultados obtidos. A primeira refere-se à coleta de dados. Devido às restrições 

orçamentárias e de tempo, os dados desta pesquisa não foram coletados in loco.  

A amostra dos respondentes foi parcialmente definida por conveniência em um 

grupo de emails formados a partir de mailing de consumidores virtuais, alunos de graduação 

e pós-graduação do curso de Administração e contatos pessoais do pesquisador. Apesar de a 

amostra também ter sido composta por indicações da rede de relacionamento dos 

participantes (modelo semelhante ao conceito “bola de neve”), não foi possível eximir 

100% do potencial viés da pesquisa de selecionar grupo com características e 

comportamento semelhantes. 

Os dados dos questionários online foram coletados mediante envio de link por email, 

em duas fases distintas, simulando uma condição de compra em uma loja física (não virtual , 

através de e-commerce). Esse fato pode ter limitado a participação de respondentes ou 

prejudicado sua interpretação. Os dados desta pesquisa deveriam ter sido coletados in loco, 

no ambiente de varejo pós consumo dos produtos pesquisados, porém, como anteriormente 

explicado, as restrições orçamentárias e de tempo conduziram à opção pela aplicação 

online.  

A segunda limitação foi o tamanho do questionário aplicado, em que a quantidade de 

questões aplicadas pode ter criado um problema de memorização do respondente, 

induzindo-o a responder às demais de qualquer maneira. Apesar de o questionário ter sido 

segmentado em duas fases, aplicados em momentos distintos, com o objetivo de reduzir 

esse eventual viés do respondente, não há como garantir total participação fidedigna do 

respondente. 

A terceira limitação foi eventualmente a restrita memória de trabalho do consumidor 

para responder ao questionário conforme o ato de compra. Pelo método utilizado não ter 

considerado a aplicação do questionário in-loco, logo após o check-out, o respondente pode 

ter respondido o questionário não necessariamente conforme sua orientação do momento de 

compra.  

Por fim, vale considerar, ao analisar os resultados deste estudo, o viés da resposta em 

razão da desejabilidade social. Segundo Rook e Fischer (1995), o comportamento de 
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compra impulsiva pode ser interpretado por uma falha de autocontrole. Assim, os resultados 

aqui apresentados estão sujeitos a esse tipo de comportamento, podendo omitir a percepção 

real do consumidor em favor das opiniões socialmente aceitáveis. 

 

5.3. SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

Ao se considerar as conclusões apresentadas e por esta pesquisa não ter tido o 

objetivo de exaurir o tema de estudo sobre comportamento por impulso, a seguir, 

apresentam-se algumas sugestões para continuidade dos trabalhos com este escopo: 

 Recomendam-se futuras pesquisas sobre o tema utilizando outros desenhos 

metodológicos, como os experimentos, em que a manipulação de variáveis possa 

verificar a reação causal dos construtos com maior validade interna (eliminação 

dos efeitos de variáveis externas ao experimento); 

 Verificar o comportamento de outras variáveis do estado de fluxo (percepção de 

risco, distorção de tempo, foco e atenção concentrada), emoções (positivas e 

negativas), nível de conhecimento do produto, compra propriamente dita por 

impulso, com o modelo proposto; 

 Verificar a relação de tendência de impulso com emoções pós-compra, satisfação 

e lealdade do consumidor com a loja; 

 Verificar o efeito da variável estratégias de autocontrole como moderadora do 

desejo de compra; 

 Verificar se o peso das variáveis intervenientes do desejo de compra muda 

conforme o ambiente de compra e o produto alvo de consumo; 

 Verificar se tendência de impulso de compra varia conforme o meio em que a 

compra é realizada, seja a compra em uma loja física, pela internet, por telefone 

ou catálogo; 

 Verificar se a idade dos consumidores, tipos de produtos (duráveis, não duráveis 

e serviços), local de compra (como por exemplo: supermercado, shopping 

Center) podem influenciar o comportamento de compra por impulso; 
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 Verificar se a variável preço do produto tem papel moderador no comportamento 

de compra por impulso; 

 Verificar a participação de outros agentes de socialização do consumo no 

comportamento de compra por impulso; 

 Neste estudo, a variável Centralidade, da dimensão Self, não teve o Alfa de 

Cronbach aceitável. Sugerem-se novos estudos para validar essa conclusão e/ou 

até mesmo troca ou inclusão de novos itens nesse construto; 

 Neste estudo, a variável Adiar, da dimensão Estratégias, não teve resultado 

válido (AVE e Alfa de Cronbach não tiveram nível de aceitação). Recomendam-

se outros estudos para corroborar tal resultado. 
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ANEXO 1: QUESTIONÁRIO FASE 1 

 
Essa pesquisa faz parte de uma Tese de Doutorado em Administração pelo Programa de Pós-Graduação em Administração da 

UNINOVE. Pedimos que responda com atenção a uma série de perguntas que serão realizadas sobre o comportamento de 

compra de roupas e acessórios. De acordo com metodologia sugerida nesta pesquisa, você receberá nos próximos dias outro 

questionário para completar esse estudo. 

 

Lembre-se que suas informações são extremamente valiosas para o sucesso dessa pesquisa. Suas respostas não serão analisadas 

individualmente, mas sim juntamente com as de outras pessoas entrevistadas.  

 

Esse questionário tomará alguns minutos de seu tempo. Agradecemos sua colaboração e o seu interesse em participar. 

 

 

1 – Comportamento do consumidor 
 

Para todas as perguntas abaixo pense somente nas vezes que você foi comprar roupas e acessórios (bolsas, 

sapatos, relógios, cintos) para o seu uso. Exclua todos os outros tipos de compra, como por exemplo de: 

alimentos, lazer, eletro-eletrônicos e outros. 
 

A seguir, será apresentada uma série de afirmações relativas às estratégias no momento da compra de roupas ou 

acessórios (bolsas, sapatos, relógios, cintos). Marque um X em cada item identificando o seu nível de concordância entre 

1 para discordo totalmente e 5 para concordo totalmente. 

 

AFIRMAÇÕES 

DISCORDO  

TOTALMENTE 

CONCORDO  

TOTALMENTE 

 

1. Sempre conscientemente retardo a compra do item até outro 

momento. 
1 2 3 4 5 

2. Ao ver um produto de que eu gosto em uma loja, tento 

desviar minha atenção. 
1 2 3 4 5 

3. Sempre substituo minha necessidade de comprar com um 

item menor ou menos caro. 
1 2 3 4 5 

4. Sempre me atenho a um orçamento pré-planejado. 1 2 3 4 5 

5. Eu propositadamente deixo meus cartões de crédito ou 

débito em casa para evitar comprar. 
1 2 3 4 5 

6. Sempre penso no impacto financeiro geral que a compra 

terá. 
1 2 3 4 5 

7. Sempre procuro pensar que adiar uma compra é mais 

satisfatório. 
1 2 3 4 5 

8. Sempre penso nas consequências da minha compra. 1 2 3 4 5 

9. Sempre penso se haverá arrependimento depois de fazer uma 

compra. 
1 2 3 4 5 

10. Antes de completar a compra, eu paro para repensar o que 

estou prestes a comprar. 
1 2 3 4 5 

11. Eu faço um orçamento ou planejo anteriormente minhas 

despesas e uso o plano como guia. 
1 2 3 4 5 

12. Eu evito ou fico fora de situações ou lugares que me 

levariam a compras inesperadas. 
1 2 3 4 5 
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A seguir, será apresentada uma série de afirmações relativas à percepção de valor. Marque um X em cada item 

identificando o seu nível de concordância entre 1 para discordo totalmente e 5 para concordo totalmente. 

 

Por favor considere as afirmações abaixo relativas às compras de roupas ou acessórios (bolsas, sapatos, 

relógios, cintos) para o seu próprio uso. 
 

AFIRMAÇÕES 

DISCORDO  

TOTALMENTE 

CONCORDO  

TOTALMENTE 

 

13. Minha vida seria melhor se eu possuísse certas coisas que 

eu não possuo. 
1 2 3 4 5 

14. Eu gosto de muito luxo na minha vida. 1 2 3 4 5 

15. Eu seria mais feliz se tivesse condições de comprar mais 

coisas. 
1 2 3 4 5 

16. Só tenho o que é necessário para viver. 1 2 3 4 5 

17. Comprar coisas me dá muito prazer. 1 2 3 4 5 

18. Fico muito chateado (a) quando não consigo comprar as 

coisas que gostaria. 
1 2 3 4 5 

 

 

Para você – dentre as afirmações listadas abaixo sobre os influenciadores da decisão de compra – marque um X em cada 

item identificando o seu nível de concordância entre 1 para discordo totalmente e 5 para concordo totalmente. 

 

AFIRMAÇÕES 

DISCORDO  

TOTALMENTE 

CONCORDO  

TOTALMENTE 

 

19. Eu gosto de possuir coisas para impressionar as pessoas. 1 2 3 4 5 

20. Eu admiro pessoas que possuem casas, carros e roupas 

caras. 
1 2 3 4 5 

21. Eu raramente compro os últimos estilos da moda até ter 

certeza que meus amigos os aprovam. 
1 2 3 4 5 

22. A opinião dos meus amigos é muito importante para que eu 

compre algo. 
1 2 3 4 5 

23. Compro sempre produtos da marca X para que as pessoas 

me vejam a usando. 
1 2 3 4 5 

24. Sempre procuro saber que marcas e produtos causam boa 

impressão nos outros. 
1 2 3 4 5 

25. Quando faço compras, frequentemente tento encontrar 

coisas que são diferentes das coisas que meus amigos têm. 
1 2 3 4 5 

26. Sempre mostro o que eu comprei para os meus amigos. 1 2 3 4 5 
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Indique como você se sente em relação ao hábito de comprar roupas ou acessórios (bolsas, sapatos, relógios, 

cintos) para o seu uso. Exclua todos os outros tipos de compra, como a exemplo de: alimentos, lazer, eletro-

eletrônicos e outros. 
 

Marque um X em cada item identificando o seu nível de concordância entre 1 para discordo totalmente e 5 para 

concordo totalmente. 

 

 

AFIRMAÇÕES 

DISCORDO  

TOTALMENTE 

CONCORDO  

TOTALMENTE 

 

27. É divertido comprar espontaneamente. 1 2 3 4 5 

28. Sempre compro coisas sem pensar. 1 2 3 4 5 

29. Sou uma pessoa que faz compras não planejadas. 1 2 3 4 5 

30. Quando faço compras, compro coisas que não tinha 

intenção de adquirir. 
1 2 3 4 5 

31. Quando vejo algo que realmente me interessa, eu o compro 

sem considerar as consequências. 
1 2 3 4 5 

32. Eu evito comprar coisas que não estão na minha lista de 

compras. 
1 2 3 4 5 

 

 

 

Marque um X em cada item identificando o seu nível de concordância entre 1 para discordo totalmente e 5 para concordo 

totalmente. 

 

No geral ao comprar roupas e acessórios (bolsas, sapatos, relógios, cintos) eu... 

 

AFIRMAÇÕES 

DISCORDO  

TOTALMENTE 

CONCORDO  

TOTALMENTE 

 

33. Sinto uma série de necessidades repentinas de comprar 

coisas que não tinha planejado. 
1 2 3 4 5 

34. Vejo várias coisas além das quais queria comprar. 1 2 3 4 5 

35. Sinto uma necessidade repentina de comprar algo. 1 2 3 4 5 

36. Não sinto grande necessidade de fazer compras não 

planejadas. 
1 2 3 4 5 
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2 – Caracterização do respondente  
 

2.1 Gênero:  (     ) Masculino  (     ) Feminino 

 

2.2 Idade:    _______ anos  

 

2.3 Qual o seu estado civil no momento?  (marque um X no item correspondente): 

 (     ) Solteiro (a)     (     ) Divorciado (a) 

 (     ) Casado (a)   (     ) Viúvo (a) 

 

2.4 Qual o seu nível de escolaridade?  (marque um X no item correspondente): 

 (     ) Ensino Fundamental Incompleto (1ª a 8ª série)  (     ) Superior Incompleto  

 (     ) Ensino Fundamental Completo (1ª a 8ª série)    (     ) Superior Completo 

 (     ) Ensino Médio Incompleto (1° ao 3° ano colegial)  (     ) Pós-graduação Incompleta 

 (     ) Ensino Médio Completo (1° ao 3° ano colegial)  (     ) Pós-graduação Completa 

 

2.5 Você trabalha atualmente?      (     ) sim  (     ) não 

 

2.6 Se você trabalha indique em qual categoria você está: (marque um X no item correspondente): 

 (     ) Estágio        (     ) Emprego – empresa pública 

 (     ) Bolsista de graduação ou pós-graduação  (     ) Empresário 

 (     ) Emprego – empresa privada  (     ) Autônomo 

 

2.7 Qual a sua faixa de renda mensal familiar? (marque um X no item correspondente): 

 (     ) Até 4 salários mínimos mensais (até R$ 2.180)  (     ) De 8 a 10 salários mínimos mensais (de R$ 4360 a R$ 5.450) 

 (     ) De 4 a 6 salários mínimos mensais (de R$ 2.180 a R$ 3.270)  (     ) De 10 a 12 salários mínimos mensais (de R$5450 a R$ 6540) 

 (     ) De 6 a 8 salários mínimos mensais (de R$ 3.270 a R$ 4.360)  (     ) Acima de 12 salários mínimos mensais (acima de R$ 6.540) 

 

2.8 Quantos cartões de crédito você possui atualmente? (marque um X no item correspondente): 

 (     ) Somente 1 cartão de crédito        (     ) 4 ou mais cartões de crédito 

 (     ) 2 cartões de crédito  (     ) Não tenho cartão de crédito (pule para a questão 2.11) 

 (     ) 3 cartões de crédito   

2.9 Quantos cartões de crédito você realmente utiliza com frequência (todos os meses)? (marque um X no item correspondente): 

 (     ) Somente 1 cartão de crédito        (     ) 4 ou mais cartões de crédito 

 (     ) 2 cartões de crédito  (     ) Não utilizo cartão de crédito com frequência. 

 (     ) 3 cartões de crédito   

2.10 Dos cartões de crédito que você utiliza, quantos deles você paga 100% (integral) da fatura mensal? (marque um X no item 

correspondente): 

 (     ) Não pago as faturas dos meus cartões de crédito fazem alguns meses. 

 (     ) Pago parcialmente ou cota mínima da fatura mensal dos meus cartões de crédito. 

 (     ) Pago 100% da fatura mensal dos meus cartões de crédito. 
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2.11 Como você define a sua atual situação financeira ? (marque um X no item correspondente): 

 (     ) Eu faço empréstimos mensais para pagar as minhas contas. 

 (     ) Eu tenho utilizado todo mês, parte das minhas economias para pagar as contas. 

 (     ) Eu pago todas as minhas contas mensais, mas não consigo economizar nada. 

 (     ) Eu consigo economizar um pouco a cada mês. 

 (     ) Eu consigo economizar uma quantia substancial todos os meses. 

 

2.12 Quantas pessoas no total vivem em sua residência (incluindo você)? (marque um X no item correspondente): 

 (     ) Somente você     (     ) Você + 2 pessoas (ou seja, 3 pessoas)  

 (     ) Você + 1 pessoa (ou seja, 2 pessoas)  (     ) Você + 3 ou mais pessoas (ou seja, 4 ou mais pessoas) 

 

2.13 Quantas crianças ou adolescentes (menores de 18 anos) vivem em sua residência? (marque um X no item correspondente): 

 (     ) Nenhuma criança/adolescente    (     ) 3 a 4 crianças/adolescentes    

 (     ) 1 a 2 crianças/adolescentes    (     ) Mais de 4 crianças/adolescentes   

 

3 – Comportamento de compra 

 

3.1 Qual é a forma como você faz a maioria das suas compras de roupas ou acessórios (bolsas, sapatos, relógios, cintos) ? 

(marque um X no item correspondente): 

 (     ) Sozinho (a)  (     ) Acompanhado (a) dos filhos 

 (     ) Acompanhado (a) da (o) namorada (o) ou cônjuge  (     ) Acompanhado (a) dos filhos e cônjuge 

 (     ) Acompanhado (a) de amigos(as)  (    ) Acompanhado (a) de outros parentes (mãe, tios (as), primos (as)). 

 

3.2 Quando você faz a maioria das suas compras de roupas e acessórios (bolsas, sapatos, relógios, cintos) ? (marque um X no 

item correspondente): 

 (     ) Nos dias de semana de dia        (     ) Nos fins de semana à noite 

 (     ) Nos dias de semana à noite  (     ) Não lembro 

 (     ) Nos fins de semana de dia   

 

3.3 Qual a sua média de gasto mensal nas lojas na compra de roupas e acessórios (bolsas, sapatos, relógios, cintos) ? (marque um 

X no item correspondente): 

 (     ) Em média até R$ 50 mensais  (     ) Em média de R$ 301 a R$ 500 mensais 

 (     ) Em média de R$ 51 a R$ 150 mensais  (     ) Em média e R$ 501 a R$ 700 mensais 

 (     ) Em média de R$ 151 a R$ 300 mensais  (     ) Em média acima R$ 700 mensais 
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ANEXO 2: QUESTIONÁRIO FASE 2 

 

Esta é a segunda etapa da pesquisa acadêmica sobre hábitos de compra. Essa pesquisa faz parte de uma Tese de Doutorado em 

Administração pelo Programa de Pós-Graduação em Administração da UNINOVE. Esse questionário tomará alguns minutos de 

seu tempo. Agradecemos mais uma vez o seu tempo e interesse em participar dessa pesquisa. 

 

Por favor pense a respeito de sua última ida às compras de roupas ou acessórios (bolsas, sapatos, relógios, cintos, etc.) para o seu 

próprio uso. 

 

Quando você realizou a última compra de roupas e acessórios (bolsas, sapatos, relógios, cintos) para você ? (marque APENAS 

um item)  

 

 (     ) Na última semana.  (     ) De 1 à 3 meses. 

 (     ) Há 2 semanas atrás.  (     ) De 6 à 12 meses 

 (     ) Há cerca de 30 dias.  (     ) Não lembro. 

 

Essa última compra em questão foi planejada ou ocorreu de forma espontânea/impulsiva ? (marque um X no item 

correspondente): 
 

 (     ) A compra da roupa ou acessório foi planejada. 

 (     ) A compra da roupa ou acessório foi espontânea/impulsiva (sem planejamento prévio). 
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1 – Situações de compra 

 

Em algumas situações, determinadas pessoas costumam pensar muito antes de comprar um produto e ao 

entrar na loja já sabem o que querem. Outras pessoas, no entanto, fazem compras de forma não-planejada, ou 

seja, entram na loja e acabam comprando itens que não tinham pensado em adquirir antes de entrar na loja. 

 

Assim, indique o grau de importância que cada frase abaixo tem para você quando decide comprar alguma 

coisa na loja, sem ter planejado ou pensado antes na compra. 
 

AFIRMAÇÕES 
Nenhuma 

importância 

Pouca 

importância 

Moderada 

importância 

Muita 

importância 

Total 

importância 

1. Decoração ou cores usadas na loja. 1 2 3 4 5 

2. Iluminação da loja. 1 2 3 4 5 

3. Som ambiente agradável. 1 2 3 4 5 

4. Aromatização do ambiente. 1 2 3 4 5 

5. Conhecimento da disposição dos produtos 

dentro da loja. 
1 2 3 4 5 

6. Display ou cartazes de produtos. 1 2 3 4 5 

7. Apresentação dos vendedores. 1 2 3 4 5 

8. Conselhos ou encorajamentos do vendedor. 1 2 3 4 5 

9. Itens em promoção 1 2 3 4 5 

10. Preços baixos. 1 2 3 4 5 

11. Possibilidade de pagamento parcelado. 1 2 3 4 5 

12. Melhor utilização para o meu dinheiro. 1 2 3 4 5 

13. Estar na loja ou shopping favorito. 1 2 3 4 5 

14. Estar de férias ou viajando. 1 2 3 4 5 

15. Celebração de ocasião especial (aniversário, 

feriado, recompensa por alguma coisa boa). 
1 2 3 4 5 

16. Estar com amigos que oferecem conselhos ou 

sugestões. 
1 2 3 4 5 

17. Credibilidade da empresa. 1 2 3 4 5 

18. Disponibilidade do produto (em estoque). 1 2 3 4 5 

19. Teste do produto. 1 2 3 4 5 

20. Brindes e degustações. 1 2 3 4 5 

21. Ótima qualidade dos produtos. 1 2 3 4 5 

22. Marcas nacionais bem conhecidas. 1 2 3 4 5 

23. Marcas mais caras. 1 2 3 4 5 

24. O mais novo produto de estilo ou moda. 1 2 3 4 5 

 

1.2 Para você – dentre as afirmações listadas abaixo – marque um X em cada item identificando o seu nível de concordância 

entre 1 para discordo totalmente e 5 para concordo totalmente. 

 

 

AFIRMAÇÕES 

DISCORDO  

TOTALMENTE 

CONCORDO  

TOTALMENTE 

 

25. Roupas e acessórios são extremamente importantes para 

mim. 
1 2 3 4 5 

26. Adoro roupas e acessórios. 1 2 3 4 5 

27. Sempre acho que devo me preocupar menos com roupas e 

acessórios. 
1 2 3 4 5 

 

 

 

Obrigado pela sua participação ! 
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ANEXO 3: PROPOSTA FINAL DE ESCALA AJUSTADA 

 

A Tabela 65 apresenta o modelo de Tendência de Impulso com suas dimensões, 

fatores e itens e respectivas cargas fatoriais e Alfa de Cronbach. 

 

Tabela 65 – Dimensões, fatores, itens do Modelo de Tendência de Impulso. 

 

Fator Item Variável 
Carga 

fatorial 

Ambiente 

α = 0,853 

Decoração ou cores usadas na loja G01 0,766 

Iluminação da loja G02 0,824 

Som ambiente agradável G03 0,815 

Aromatização do ambiente G04 0,783 

Conhecimento da disposição dos produtos dentro da loja G05 0,684 

Display ou cartazes de produtos G06 0,636 

Apresentação dos vendedores G07 0,580 

Financeiro 

α = 0,688 

Itens em promoção G08 0,805 

Preços baixos G09 0,773 

Possibilidade de pagamento parcelado G10 0,641 

Melhor utilização para o meu dinheiro G11 0,705 

Transação 

α = 0,726 

Credibilidade da empresa G12 0,748 

Disponibilidade do produto (em estoque) G13 0,820 

Teste do produto G14 0,797 

Brindes e degustações G15 0,616 

Situação 

α = 0,711 

Estar na loja ou shopping favorito G16 0,735 

Estar de férias ou viajando G17 0,798 

Celebração de ocasião especial (aniversário, feriado, recompensa por 

alguma coisa boa) G18 0,734 

Estar com amigos que oferecem conselhos ou sugestões G20 0,660 

Produto 

α = 0,680 

Ótima qualidade dos produtos G21 0,622 

Marcas nacionais bem conhecidas G22 0,775 

Marcas mais caras G23 0,720 

O mais novo produto de estilo ou moda G24 0,706 

Normativo 

α = 0,788 

Eu gosto de possuir coisas para impressionar as pessoas S01 0,773 

Eu admiro pessoas que possuem casas, carros e roupas caras S02 0,694 

Eu raramente compro os últimos estilos da moda até ter certeza que 

meus amigos os aprovam S03 0,626 

A opinião dos meus amigos é muito importante para que eu compre 

algo S04 0,770 

Compro sempre produtos da marca X para que as pessoas me vejam 

a usando S05 0,763 

Sempre procuro saber que marcas e produtos causam boa impressão 

nos outros S06 0,636 

Sempre mostro o que eu comprei para os meus amigos S08 0,773 

Felicidade 

α = 0,714 

Minha vida seria melhor se eu possuísse certas coisas que eu não 

possuo S12 0,791 

Eu seria mais feliz se tivesse condições de comprar mais coisas S13 0,870 

Fico muito chateado (a) quando não consigo comprar as coisas que 

gostaria S14 0,728 

Consequências 

α = 0,593 

Sempre penso nas consequências da minha compra E-01 0,819 

Sempre penso se haverá arrependimento depois de fazer uma 

compra E-02 0,647 

Antes de completar a compra, eu paro para repensar o que estou 

prestes a comprar E-03 0,738 
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Impacto 

financeiro 

α = 0,716 

Sempre me atenho a um orçamento pré-planejado E-04 0,825 

Sempre penso no impacto financeiro geral que a compra terá E-06 0,759 

Eu faço um orçamento ou planejo anteriormente minhas despesas e 

uso o plano como guia E-07 0,808 

Desejo 

α = 0,795 

Sinto uma série de necessidades repentinas de comprar coisas que 

não tinha planejado D-01 0,876 

Vejo várias coisas além das quais queria comprar D-02 0,736 

Sinto uma necessidade repentina de comprar algo D-03 0,887 

Não sinto grande necessidade de fazer compras não planejadas (R) D-04 0,639 

Tendência de 

impulso 

α = 0,787 

É divertido comprar espontaneamente T-01 0,555 

Sempre compro coisas sem pensar T-02 0,818 

Sou uma pessoa que faz compras não planejadas T-03 0,819 

Quando faço compras, compro coisas que não tinha intenção de 

adquirir T-04 0,783 

Quando vejo algo que realmente me interessa, eu o compro sem 

considerar as consequências T-05 0,699 

Obs.: (R) significa que o item será calculado de forma reversa. 

 

Fonte: O autor 
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APÊNDICE 1: VERSÃO ORIGINAL E TRADUÇÃO DOS ITENS DAS ESCALAS DO 

MODELO CONCEITUAL TEÓRICO 

 

O quadro a seguir demonstra resultado final da tradução reversa da versão original 

dos itens das escalas do modelo conceitual teórico. 

Quadro 32 – Quadro resumo dos objetivos do estudo Tradução dos itens das escalas do modelo conceitual teórico. 

 

# Strategies to Resist Estratégias para Resistir 

1 
I consciously put off or postpone buying the item 

until a later time 

Sempre conscientemente retardo a compra do item até outro 

momento. 

2 
I try to think about something else. Ao ver um produto de que eu gosto em uma loja, tento 

desviar minha atenção. 

3 
I substitute my urge to buy with a smaller or less 

expensive item. 

Sempre substituo minha necessidade de comprar com um 

item menor ou menos caro. 

4 I force myself to stick to a pre-planned budget. Sempre me atenho a um orçamento pré-planejado. 

5 
I purposefully leave my credit or debit cards at 

home to avoid the urge to buy. 

Eu propositadamente deixo meus cartões de crédito ou 

débito em casa para evitar comprar. 

6 
I try to think about the overall financial impact 

the purchase will have. 

Sempre penso no impacto financeiro geral que a compra 

terá. 

7 
I force myself to wait because making this 

purchase will be more satisfying later. 

Sempre procuro pensar que adiar uma compra é mais 

satisfatório. 

8 
I try to focus on all the other things I’m going to 

have to buy that go along with this one. 

Sempre penso nas consequências da minha compra. 

9 
I think about how much regret or guilt I will feel 

after making the purchase. 

Sempre penso se haverá arrependimento depois de fazer uma 

compra. 

10 
Before completing the purchase I stop to re-think 

what I’m about to buy. 

Antes de completar a compra, eu paro para repensar o que 

estou prestes a comprar. 

11 
I budget or pre-plan my expenses and use the plan 

as my guide. 

Eu faço um orçamento ou planejo anteriormente minhas 

despesas e uso o plano como guia. 

12 
I avoid or stay away from a situation or place that 

will lead to unexpected purchase. 

Eu evito ou fico fora de situações ou lugares que me 

levariam a compras inesperadas. 

 

# Materialism Perfil Self 

1 
My life would be better if I owned certain things I 

don’t have. 

Minha vida seria melhor se eu possuísse certas coisas que eu 

não possuo. 

2 I like a lot of luxury in my life. Eu gosto de muito luxo na minha vida. 

3 
I’d be happier if I could afford to buy more 

things. 

Eu seria mais feliz se tivesse condições de comprar mais 

coisas. 

4 
I try to keep my life simple, as far as possessions 

are concerned. (R) 

Só tenho o que é necessário para viver. 

5 Buying things gives me a lot of pleasure.  Comprar coisas me dá muito prazer. 

6 
It sometimes bothers me quite a bit that I can't 

afford to buy all the things I'd like.  

Fico muito chateado (a) quando não consigo comprar as 

coisas que gostaria. 

 
# Normative Influence Normativo 

1 I like to own things that impress people. Eu gosto de possuir coisas para impressionar as pessoas. 

2 I admire people who own expensive homes, cars, 

and clothes. 

Eu admiro pessoas que possuem casas, carros e roupas caras. 

3 I rarely purchase the latest fashion styles until I 

am sure my friends approve of them. 

Eu raramente compro os últimos estilos da moda até ter 

certeza que meus amigos os aprovam. 

4 When I buy something, my friend's opinions are 

very important to me. 

A opinião dos meus amigos é muito importante para que eu 

compre algo. 

5 If other people can see me using a product, I often 

purchase the brand they expect me to buy. 

Compro sempre produtos da marca X para que as pessoas 

me vejam a usando. 
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6 I like to know what brands and products make 

good impressions on others. 

Sempre procuro saber que marcas e produtos causam boa 

impressão nos outros. 

7 When I go shopping, I often try to find things that 

are different from things that my friends have. (R) 

Quando faço compras, frequentemente tento encontrar 

coisas que são diferentes das coisas que meus amigos têm 

(R) 

8 I often show my purchases to my friends. Sempre mostro o que eu comprei para os meus amigos. 

 

# Urge to buy Desejo de Compra 

1 
I experienced a number of sudden urges to buy 

things I had not planned to buy on this trip. 

Sinto uma série de necessidades repentinas de comprar 

coisas que não tinha planejado. 

2 
On this trip I saw a number of things I wanted to 

buy. 

Vejo várias coisas além das quais queria comprar. 

3 
On this trip, I felt a sudden urge to buy 

something. 

Sinto uma necessidade repentina de comprar algo. 

4 
I experienced no strong urges to make unplanned 

purchases on this trip. (R)  

Não sinto grande necessidade de fazer compras não 

planejadas (R). 

 

# Triggers Gatilhos 

1 Décor or colors used in the store Decoração ou cores usadas na loja. 

2 Lighting in the store Iluminação da loja. 

3 Music in the store Som ambiente agradável. 

4 Environment scented Aromatização do ambiente. 

5 Product arrangements Conhecimento da disposição dos produtos dentro da loja. 

6 Product displays Display ou cartazes de produtos. 

7 Vendors presentation Apresentação dos vendedores. 

8 Salesperson advice or encouragement Conselhos ou encorajamentos do vendedor 

9 Sales or product promotions Itens em promoção 

10 Low prices Preços baixos. 

11 Partial payment (possibility) Possibilidade de pagamento parcelado. 

12 The best values for the money Melhor utilização para o meu dinheiro. 

13 Being at your favorite store or mall Estar na loja ou shopping favorito. 

14 Being on vacation or traveling Estar de férias ou viajando. 

15 Celebration of a special occasion (birthday, 

holiday, reward for something good) 

Celebração de ocasião especial (aniversário, feriado, 

recompensa por alguma coisa boa). 

16 Being with friends who offered advice or 

suggestions 

Estar com amigos que oferecem conselhos ou sugestões. 

17 Company's credibility Credibilidade da empresa. 

18 Availability of the product (in stock) Disponibilidade do produto (em estoque) 

19 Product testing Teste do produto 

20 Giveaways and product tasting Brindes e degustações 

21 Very good overall quality products. Ótima qualidade dos produtos. 

22 Well-known national brands Marcas nacionais bem conhecidas 

23 The more expensive brands Marcas mais caras. 

24 The very newest style or fashionable product. O mais novo produto de estilo ou moda. 

 

# Involvement Envolvimento 

1 
Clothing and accessories are extremely important 

to me. 

Roupas e acessórios são extremamente importantes para 

mim. 

2 
I'm really very interest in clothing and 

accessories. Adoro roupas e acessórios. 

3 
I couldn't care less about clothing and accessories 

(R). 

Sempre acho que devo me preocupar menos com roupas e 

acessórios. 

 

Fonte: O autor 
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APÊNDICE 2: OUTRAS ESCALAS DE MENSURAÇÃO  

 

Avaliação Normativa  

 

Escala de diferencial semântico de 7 pontos utilizado por Omar (2001); Peck e Childers 

(2006); Rook e Fisher (1995) e Kwak et al. (2006). 

 

 Good-Bad 

 Unattractive-Attractive 

 Stupid-Smart 

 Rational-Crazy 

 Selfish-Generous 

 Acceptable-Unacceptable 

 Silly-Sober 

 Wrong-Right 

 Wastefull-Productive 

 Childish-Mature 

 

Comportamento Impulsivo de Compra 

 

Escala de Likert com cinco pontos (1 para discordo  totalmente; e 5 para concordo totalmente) 

utilizado por Omar (2001) e Rook (1987). 

 

 Buying one item only 

 Wanting more items but not buying them 

 Deciding not to buy anything 

 Buying as much as the spare cash would go 

 Buying many items that were not of immediate need 

 Buying with credit cards 

 

Tendência de impulsividade (traço) 

 

1) Escala de Likert com cinco pontos (1 para discordo totalmente; e 5 para concordo 

totalmente) utilizado por Omar (2001) e Rook e Hoch (1985). 

 

 I usually do not think before shopping when I am at the airport 

 I often buy things spontaneously at the airport 

 “Just do it” describes the way I buy things 

 I often buy things without thinking 

 “I see it. I buy it” describes me 

 “Buy now, think about it later” describes me 

 Sometimes I feel like buying things on the spur-of-the-moment 

 I buy things according to how I feel at the moment 

 I carefully plan most of my purchases 

 Sometimes I am a bit reckless about what I buy 
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2) Escala de 6 pontos tipo Likert utilizada por Youn (2000) 

 

Affective component: irresistible urge to buy 

 The urge to buy something just comes over me all at once and I am overwhelmed 

 I feel the desire to buy an item as quickly as possible so as to terminate the pain of not 

buying 

 I have difficulty getting control over my buying impulses 

 When walking through stores, I can’t help but buying an attractive item that captures 

my eyes 

 I experience a helpless feeling when I see something attractive in store 

 

Affective component: Positive Buying Emotions 

 Buying things on impulsive gives me a sense a joy 

 I enjoy the sensation of buying products impulsively 

 I feel a sense of thrill when I buying something impulsively 

 When making impulsive purchases, I find myself delighted, amused, and enthusiastic 

 

Affective component: mood management 

 Sometimes I buy something in order to make myself feel better 

 I buy things on impulsive when I am upset 

 Buying is a way of reducing the stress of my daily life 

 When I’m feeling down, I go out and buy something impulsively 

 I buy a product to change my mood 

 

Cognitive Component: cognitive deliberation 

 I tend to think alternatives a great deal before I buy things (R) 

 I am very cautious shopper (R) 

 Even when I see something attractive, I usually think about the consequences before I 

buy it (R) 

 When faced with a purchase decision, I usually take time to consider and weigh all 

aspects (R) 

 When I buy things, I am more likely to be slow and reflective than to be quick and 

careless (R) 

 

Cognitive Component: Disregard the future 

 When I go shopping, I buy things that I had not intended to purchase 

 I tend to spend Money as soon I earn it 

 I am a person who makes unplanned purchases 

 I buy things even though I can’t afford 

 I often buy a product I don’t need, while knowing that I have very little money left 

 

(R) indica item de codificação reversa 
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3) Escala de 7 pontos utilizado por Puri (2001) 

 

ITEM 
Usually would 

describe me 

Sometimes would 

describe me 
Seldon would describe me 

Impulsive 1 2 3 4 5 6 7 

Careless 1 2 3 4 5 6 7 

Self-controlled * 1 2 3 4 5 6 7 

Extravagant 1 2 3 4 5 6 7 

Farsighted * 1 2 3 4 5 6 7 

Responsible * 1 2 3 4 5 6 7 

Restrained * 1 2 3 4 5 6 7 

Easily tempted 1 2 3 4 5 6 7 

Rational * 1 2 3 4 5 6 7 

Methodical * 1 2 3 4 5 6 7 

Enjoy spending 1 2 3 4 5 6 7 

A planner * 1 2 3 4 5 6 7 

 
* These seven itens on the prudence subscale are reverse scored Subjects scoring above (below) the median on the 

reverse-scored prudence subscale and on the hedonic subscale are classified as prudent (hedonics). All others are 

classified as moderates. 
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APÊNDICE 3: MODELO CONCEITUAL TEÓRICO IMPULSIVIDADE DE 

COMPRA 

 

Figura 41 – Modelo conceitual teórico impulsividade de compra 

 

 
 

Observação:  

NP (normative peer): influência normativa dos pares 

IP (informative peer): influência informativa dos pares 

PN (parental normative): influência normativa dos pais 

PI (parental informative): influência informativa dos pares 

Media: influência da mídia 

 

Fonte: Xie e Singh (2007) 
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APÊNDICE 4: DIMENSÕES DE VALORES HEDÔNICOS E UTILITÁRIOS 

Tabela 66 – Dimensões de valores hedônicos e utilitários 

 
 Carga do fator  

Item Hedônico Utilitário 

Correlação 

total do 

item 

Hedônico    

1. This shopping trip was truly a joy. 0,81  0,78 

2. I continued to shop, not because I had to, but because I wanted 

to. 

0,69  0,67 

3. This shopping trip truly felt like an escape. 0,76  0,73 

4. Compared to other things I could have done, the time spent 

shopping was 

truly enjoyable. 

0,83  0,80 

5. I enjoyed being immersed in exciting new products. 0,77  0,70 

6. I enjoyed this shopping trip for its own sake, not just for the 

items I may 

have purchased. 

0,71  0,68 

7. I had a good time because I was able to act on the "spur-of-the-

moment.'' 

0,69  0,67 

8. During the trip, I felt the excitement of the hunt. 0,76  0,74 

9. While shopping, I was able to forget my problems. 0,71  0,69 

10. While shopping, I felt a sense of adventure. 0,73  0,71 

11. This shopping trip was not a very nice time out. -0,72  -0,68 

Utilitarismo    

12. I accomplished just what I wanted to on this shopping trip.  0,80 0,66 

13. I couldn't buy what I really needed.  -0,66 -0,57 

14. While shopping, I found just the item(s) I was looking for.  0,78 0,64 

15. I was disappointed because I had to go to another store(s) to 

complete my shopping. 

 -0,56 -0,54 

    

Alfa de Cronbach 0,93 0,80  

Correlação de interfatores   0,16 

    

Indices Fit:    

 X2   315 

 Df   89 

 GFI   0,90 

 RMSR   0,05 

 Bentler’s NFI   0,94 

 

Observação: transcrição original dos itens que compõem a escala. 

 

Fonte: Adaptado de Babin, Darden e Griffin (1994) 
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APÊNDICE 5: CONSUMER STYLE INVENTORY (CSI) 

Quadro 33 – Escala de tomada de decisão: Consumer Style Inventory (CSI) 

 

# Statements Scale 

1 Getting very good quality is very important to me. 

High-quality conscious 

2 When it comes to purchasing products, I try to get the very best or 

perfect choice. 

3 In general, I usually try to buy the very best overall quality products. 

4 I make a special effort to choose the very best quality products. 

5 The well-known national brands are best for me. 

Brand-conscious 
6 The more expensive brands are usually my choices. 

7 The higher the price of a product, the better its quality. 

8 Nice department and specialty stores offer me the best products. 

9 I usually have one or more outfits of the very newest style. 

Novelty and 

fashionconscious 

10 I keep my wardrobe up-to date with the changing fashions. 

11 Fashionable, attractive styling is very important to me. 

12 To get variety, I shop different stores and choose different brands. 

13 Shopping is a pleasant activity to me. 

Recreational and hedonistic 
14 Going shopping is one of the enjoyable activities of my life. 

15 It is worth my time to shop the stores. 

16 I enjoy shopping just for the fun of it. 

17 I buy as much as possible at sale prices. 

Price conscious 
18 The lower price products are usually my choice. 

19 I look carefully to find the best value for the money. 

20 I compare prices to find the lower-priced products. 

21 I should plan my shopping more carefully than I do. 

Impulsive 
22 I am impulsive when purchasing. 

23 Often I make careless purchases I later wish I had not. 

24 I don't spend much time shopping for hest buys. 

25 There are so many brands to choose from that I often feel confused. 

Confused by overchoice 
26 Sometimes it's hard to choose which stores to shop. 

27 The more I learn about products, the harder it seems to choose the best. 

28 All the information I get on different products confuses me. 

29 I have favorite brands I buy over and over. 

Habitual and brand loyal 
30 Once I find a product or brand I like, I stick with it. 

31 I go to the same stores each time I shop. 

32 I am loyal to certain stores and brands. 

 

Observação: transcrição original dos itens que compõem a escala. 

 

Fonte: Sproles e Kendall (1986) 
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APÊNDICE 6: ITENS E DIMENSÕES DOS ESTILOS DE DECISÃO  

Tabela 67 – Itens e Dimensões dos Estilos de Decisão segundo Kim et. al. (2009) 

 

Orientation Factor/Statement 
Factor 

loading 
Alpha Med 

Utilitarism 

oriented 

Careful and deliberate decision making. 

0.88 3.5 

I shop around before buying something that costs a lot of 

money. 

0.89 

I carefully study the choices available before buy something 

that costs me a lot of money 

0.84 

I compare prices and brands before buying something that 

costs a lot of money. 

0.73 

I look carefully to find the best values for the money. 0.72 

I compare prices to find lower-priced products. 0.66 

Well-informed decision-making 

0.85 3.41 

I know a lot about different brands of the products I buy. 0.85 

I know a lot about choices available for things I buy. 0.84 

I am usually well informed about what is a reasonable price 

to pay for something. 

0.77 

I know a lot about different types of stores. 0.76 

I am a knowledgeable consumer. 0.53 

Perfectionism or high quality consciousness  

0.86 3.64 

In general, I usually try to buy the very best overall quality 

products.  

0.93 

When it comes to purchasing products, I try to get the very 

best or the perfect choice. 

0.93 

I make a special effort to choose the very best quality 

products. 

0.74 

Getting very good quality is very important to me. 0.65 

Learning from product labels 

0.80 3.01 

I carefully read most of the things they write on packages or 

labels. 

0.82 

I learn about brands by reading product labels. 0.79 

I sometimes read product labels before deciding which 

brand to buy. 

0.74 

Social / 

conspicuous 

orientation 

Recreational, hedonistic shopping orientation  

0.92 3.34 
Going shopping is one of the enjoyable activities of my life. 0.92 

Shopping is a pleasant activity to me. 0.92 

I enjoy shopping just for fun of it. 0.91 

Brand status consciousness 

0.77 2.98 

Nice department and specialty stores offer me the best 

products. 

0.95 

The more expensive brands are usually my choice.  0.75 

The well-known national brands are best for me.  0.64 

Undesirable 

orientation. 

Confused by overchoice 

0.81 2.64 

The more I learn about products, the harder it seems to 

choose the best. 

0.84 

Sometimes it's hard to choose which store to shop. 0.81 

All the information I get on different products confuses me.  0.76 

There are so many brands to choose from that I often feel 

confused.  

0.74 

Impulsiveness 

0.68 2.75 
I don't spend much time shopping for best buys.  0.80 

I am impulsive when purchasing.  0.77 

Often I make careless purchases I later wish I had not.  0.74 

 

Fonte: Adaptado de Kim et. al. (2009) 
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APÊNDICE 7: DIMENSÕES DAS DEFINIÇÕES DE COMPRA POR IMPULSO 

Quadro 34 – Dimensões das definições de compra por impulso 

 

Dimensões \ Estudos 

D
u
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o

n
t 

 

(1
9

4
5

-1
9
6

5
) 

C
lo
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er

 (
1

9
5

0
) 
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m
 (
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9
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1
) 
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9
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1
) 
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t 
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5

9
) 
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1
9

6
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) 
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6
6
) 
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1

9
7
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) 
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l 
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9
7
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) 
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u
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7
7

) 
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n
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l 
(1

9
8

2
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n
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G
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9

8
2

) 
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o

u
d

o
n
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 (

1
9

8
4

) 
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o

o
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 &
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o
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 (
1

9
8

5
) 
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o

b
b

 &
 H

o
y

er
 (

1
9

8
6
) 

 R
o

o
k

 (
1

9
8

7
) 

 

Compra não planejada X X X X  X X  X X X X     

Resposta ao estímulo   X   X           

Deliberado planejado para se beneficiar de 

ofertas especiais 
       X     X    

Busca de emoção     X            

Decisão tomada no impulso do momento       X          

Resultado de um processo de deliberação         X        

Não como efeito de uma resposta a um problema 

previamente reconhecido 
          X    X  

Intenção de não comprar formada antes de entrar 

na loja 
          X    X  

Súbito e espontâneo desejo de agir              X  X 

Estado de desequilíbrio psicológico              X   

Conflito psicológico              X  X 

Redução da avaliação cognitiva            X  X   

Não há avaliação das consequências              X  X 

 

Fonte: Adaptado de Piron (1991) 
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APÊNDICE 8: MODELOS TEÓRICOS DE COMPRA POR IMPULSO 

BEATTY E FERREL (1998) 

Beatty e Ferrel (1998) desenvolveram um modelo que busca explicar as relações de 

interdependência das variáveis antecedentes (tempo disponível, recursos financeiros, prazer 

em comprar, tendência de compra impulsiva) com o comportamento impulso de compra, 

conforme Figura 42. 

 

Figura 42 – Modelo de impulso de compra por Beatty e Ferrel (1998) 

 

 
 

Fonte: Beatty e Ferrel (1998) 

 

O modelo de Beatty e Ferrel (1998) considera que a circulação na loja tem efeito 

positivo no afeto positivo (H1a) e na necessidade de comprar por impulso (H1b). A 

necessidade de compra por impulso afeta positivamente a compra por impulso (H2) e o afeto 

positivo impacta de forma positiva a necessidade de compra por impulso (H3).  

O afeto negativo impacta negativamente a necessidade de comprar por impulso (H4). 

O prazer em comprar tem efeito positivo sobre a circulação na loja (H5a) e no afeto positivo 

(H5b). A tendência de comprar por impulso tem impacto positivo na circulação da loja (H6a) 

e na necessidade de compra por impulso (H6b). O tempo disponível afeta positivamente a 

circulação na loja (H7a) e negativamente o afeto negativo (H7b). E por fim, os recursos 
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financeiros afetam positivamente o afeto positivo (H8a) e a compra por impulso (H8c), e 

negativamente o afeto negativo (H8b). 

 

Quadro 35 – Resultado da relação de variáveis do modelo de Beatty e Ferrel (1998) 

 

Hipótese Variáveis 
Efeito da 

Relação 

Validação 

Estatística 

H1a Circulação na loja  Afeto positivo Positivo Aceito 

H1b Circulação na loja  Necessidade de compra por impulso Positivo Aceito 

H2 Necessidade de compra por impulso  Compra por impulso Positivo Aceito 

H3 Afeto positivo  Necessidade de compra por impulso Positivo Aceito 

H4 Afeto negativo  Necessidade de compra por impulso Negativo Não aceito 

H5a Prazer em comprar  Circulação na loja Positivo Não aceito 

H5b Prazer em comprar  Afeto positivo Positivo Aceito 

H6a Tendência de compra por impulso  Circulação na loja Positivo Aceito 

H6b Tendência de compra por impulso  Necessidade de compra por 

impulso 

Positivo Aceito 

H7a Tempo disponível  Circulação na loja Positivo Aceito 

H7b Tempo disponível  Afeto negativo Negativo Aceito 

H8a Recursos financeiros  Afeto positivo Positivo Aceito 

H8b Recursos financeiros  Afeto negativo Negativo Aceito 

H8c Recursos financeiros  Compra por impulso Positivo Aceito 

 

Fonte: Beatty e Ferrel (1998) 

 

Os resultados comprovaram que existe uma relação estatística para todas as variáveis 

com exceção do afeto negativo x necessidade de compra por impulso (H4) e prazer em 

comprar x circulação na loja (H5a). 

 

DHOLAKIA (2000) 

Dholakia (2000) desenvolveu um modelo integrado para avaliar a formação do 

consumo impulsivo e a sua promulgação (integrated model of consumption impulse formation 

and enactment - CIFE). Neste modelo, Figura 43, a variável consumo impulsivo é afetada por 

estímulos de marketing, traços de impulsividade do indivíduo e fatores situacionais. O autor 

considera que na existência de fatores limitantes do impulso é realizada uma avaliação 

cognitiva. Esta avaliação cognitiva pode promulgar o comportamento impulsivo ou poderá 

verificar como o comportamento pode ser violado em termos de estratégias de resistência para 

dissipar ou não o consumo impulsivo. 
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Figura 43 – Modelo integrado de consumo impulso por Dholakia (2000) 
 

 

Fonte: Dholakia (2000) 

YOUN (2000) 

Youn (2000) explica a impulsividade através das dimensões afetivas e cognitivas 

(Figura 44). A dimensão afetiva é baseada em construtos de necessidade de compra, emoções 

positivas de compra e gerenciamento de humor. Já a dimensão cognitiva contempla os 

construtos de deliberação cognitiva e desconsideração para o futuro. 

 

Figura 44 – Modelo de impulso de compra por Youn (2000) 

 

Fonte: Youn (2000) 
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COSTA (2002) 

Costa (2002) avalia como a influência do ambiente de lojas físicas e virtuais impactam 

o comportamento de compra por impulso e suas consequentes emoções (positivas e 

negativas), conforme demonstrado na Figura 45: 

 

Figura 45 – Modelo de impulso de compra por Costa (2002) 

 
Fonte: Costa (2002) 

 

Os resultados estatísticos da análise da relação das variáveis propostas por Costa 

(2002) em lojas físicas tiveram todas as hipóteses aceitas, conforme Tabela 68: 

 

Tabela 68 – Relações estatísticas do modelo de impulso de compra em lojas físicas por Costa (2002) 

 

Relação 
Carga fatorial 

padronizada (t-value) 
Hipótese Status 

Impulsividade  Compra por Impulso em Lojas Físicas 0,564 (28,891) * H1 Confirmada 

Impulsividade  Circulação 0,066 (2,320) ** H2 Confirmada 

Circulação  Compra por Impulso em Lojas Físicas -0,045 (-2,138) ** H3 Confirmada 

Elementos Ambientes das Lojas Físicas  Impulsividade 0,074 (3,194) * H4 Confirmada 

Elementos Ambientes das Lojas Físicas  Circulação 0,149 (5,275) * H5 Confirmada 

Elementos Ambientes das Lojas Físicas  Compra por 

Impulso em Lojas Físicas 
0,095 (5,061) * H6 Confirmada 

Compra por Impulso em Lojas Físicas  Emoções 

Positivas em Lojas Físicas 
0,308 (15,292) * H7 Confirmada 

Compra por Impulso em Lojas Físicas  Emoções 

Negativas em Lojas Físicas 
0,052 (2,621) * H8 Confirmada 

* p < 0,01 

** p < 0,05 

 

Fonte: Costa (2002) 
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Todavia, considerando o ambiente de lojas virtuais, Costa (2002) observou que os 

elementos ambientais das lojas virtuais não afetaram a impulsividade de compra (H4). Além 

disso, a compra por impulso em lojas virtuais não foram afetadas por emoções negativas 

destas mesmas lojas (Tabela 69). 

 

Tabela 69 – Relações estatísticas do modelo de impulso de compra em lojas virtuais por Costa (2002) 

 

Relação 
Carga fatorial 

padronizada (t-value) 
Hipótese Status 

Impulsividade  Compra por Impulso em Lojas Virtuais 0,546 (26,491) * H1 Confirmada 

Impulsividade  Circulação -0,069 (-2,548) ** H2 Confirmada 

Circulação  Compra por Impulso em Lojas Virtuais 0,073 (3,214) * H3 Confirmada 

Elementos Ambientes das Lojas Virtuais  Impulsividade 0,015 (0,666) H4 Rejeitada 

Elementos Ambientes das Lojas Virtuais  Circulação -0,141 (-4,501) * H5 Confirmada 

Elementos Ambientes das Lojas Virtuais  Compra por 

Impulso em Lojas Virtuais 
0,047 (2,632) ** H6 Confirmada 

Compra por Impulso em Lojas Virtuais  Emoções 

Positivas em Lojas Virtuais 
0,299 (14,606) * H7 Confirmada 

Compra por Impulso em Lojas Virtuais  Emoções 

Negativas em Lojas Virtuais 
0,003 (0,141) H8 Rejeitada 

* p < 0,01 
** p < 0,05 

 

Fonte: Costa (2002) 

 

TAUTE E MCQUITTY (2004) 

Para Taute e McQuitty (2004) as normas pessoais mediam a relação entre as normas e 

os comportamentos sociais. Por um lado as normas sociais governam o modo como as pessoas 

interagem com o ambiente e indivíduos e desempenham um papel central no comportamento 

dos consumidores. Neste sentido, as normas sociais e pessoais são importantes antecedentes 

do comportamento impulsivo de compra, ou seja, a partir de valores e pressupostos pessoais 

que são compartilhados com a sociedade, os consumidores caracterizam seus hábitos e 

comportamentos de compra. 

Taute e McQuitty (2004) consideram que existem duas consequências do 

comportamento social impulsivo: a satisfação em doar e a culpa de atos impulsivos 

realizados. Para efeito do comportamento do consumidor, a doação é um ato social que pode 

ser tratado como qualquer outro do comportamento do consumo. As doações públicas e 

privadas para instituições de caridade podem ser caracterizadas como uma troca social entre o 

beneficiário e o doador.  

Os autores sugerem que os aspectos normativos são os princípios determinantes do 

comportamento social impulsivo. Estes são moderados por percepções de custos e 
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recompensas.  Para o autor, o comportamento social impulsivo busca entender emoções 

positivas das consequências de doar e da culpa após o consumo impulsivo e imprudente 

(ROOK, 1987). 

O modelo teórico proposto por Taute e McQuitty (2004) considera que as normas 

sociais impactam no nível de impulsividade do indivíduo e essas por sua vez, as normas 

pessoais que os mesmos consideram (Figura 46). Nesta perspectiva, o comportamento de 

compra é influenciado pelas normas pessoais e nível de impulsividade, bem como está 

diretamente relacionado com a sensação positiva (calorosa emoção) proporcionada pela 

compra e pela relação de culpa ou remorso sobre a incapacidade de resistir à tentação. 

 

Figura 46 – Modelo conceitual de impulsividade de Taute e McQuitty (2004) 

 

 
 

Fonte: Taute e McQuitty (2004) 

 

A pesquisa realizada Taute e McQuitty (2004) teve 220 estudantes universitários de 

administração. Os resultados da análise estatística para o modelo comprovaram que apenas 

para a hipótese 1, nível de impulsividade afetando o comportamento de compra, não existe 

relação estatística, ao nível de significância de 0,10. Para as demais variáveis foi comprovada 

relação estatística significativa (Tabela 70). Salienta-se que os resultados identificaram que 

existe relação entre as normas sociais e normas pessoais e destas últimas no comportamento 

de compra. 

 

Tabela 70 – Hipóteses do modelo conceitual de impulsividade de Taute e McQuitty (2004) 

 
Hipóteses Parâmetro T-statistic 

H1: Nível de impulsividade  Comportamento de compra 0,06 0,73 

H2: Normas sociais  Nível de impulsividade 0,23 2,45 

H3: Nível de impulsividade  Normais pessoais 0,20 2,40 

H4: Normas sociais  Normas pessoais 0,44 5,36 

H5: Normas pessoais  Comportamento de compra 0,41 4,03 

H6: Comportamento de compra  Culpa 0,27 2,81 

H7: Comportamento de compra  Cordialidade 0,42 3,82 
 

Fonte: Taute e McQuitty (2004) 
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KWAK ET. AL. (2006) 

Para Kwak et. al (2006), a tendência de compra impulsiva é uma variável antecedente 

da decisão de compra impulsiva, tendo efeito na avaliação normativa como variável 

moderadora. As normas da sociedade regulam o comportamento individual, conforme Figura 

47. 

 

Figura 47 – Modelo conceitual de impulsividade de Kwak et. al. (2006) 

 

 
Fonte: Kwak et. al. (2006) 

 

A pesquisa de Kwak et. al. (2006) foi realizada com 202 participantes consumidores 

do centro da cidade de Seoul, acreditando que estes (as) pudessem estar mais expostos (as) a 

efeitos das ações de marketing de diversos produtos. Para mensurar a variável de decisão de 

compra impulsiva os respondentes, a partir de um situação de uma consumidora imaginária, 

com uma escala tipo Likert de cinco pontos, responderam o nível de aceitação para as 

afirmações abaixo. 

 

(1) Eu comprei somente a meia; 

(2) Apesar de querer também uma camisola, eu não comprei; 

(3) Decidi não comprar as meias; 

(4) Comprei as meias e a camisola, ambos com cartão de crédito 

(5) Comprei as meias e camisola, além de uma camiseta todos com cartão de crédito. 

 

A variável de decisão de compra impulsiva teve um coeficiente de confiabilidade de 

0.87. A avaliação normativa foi medida a partir de uma escala de diferencial semântico de 10 

itens, conforme os itens abaixo, e o comportamento da variável teve um coeficiente de 

confiabilidade de 0.91. 
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 Bom-Mau 

 Racional-Louco 

 Desperdiçador-Produtivo 

 Atrativo-Desinteressante 

 Esperto-Estúpido 

 Aceitável-Inaceitável 

 Generoso-Egoísta 

 Exagerado-Moderado 

 Maduro-Criança 

 Certo-Errado 

 

Os resultados sugerem que a avaliação normativa influencia na decisão de compra 

impulsiva (KWAK et. al, 2006).  

 

ZHANG, PRYBUTOK E STRUTTON (2007) 

O modelo teórico de Zhang, Prybutok e Strutton (2007) considera que para as compras 

virtuais as normas subjetivas afetam a impulsividade e intenção de compra. Além disso, o 

gênero do consumidor tem efeito sobre a intenção de compra, a impulsividade e a compra 

(Figura 48). 

 

Figura 48  – Modelo conceitual de impulsividade de Zhang, Prybutok e Strutton (2007) 

 

 
 

 

Fonte: Zhang, Prybutok e Strutton (2007) 

 

 

Os resultados estatísticos comprovaram que todas as hipóteses foram aceitas ao nível 

de significância de 0,05, com exceção da influência das normas subjetivas que se 

apresentaram diferentes entre os consumidores do gênero masculino e feminino (Quadro 36). 
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Quadro 36 – Resumo do modelo conceitual de impulsividade de Zhang, Prybutok e Strutton (2007) 

 

Hipótese Variáveis 
Validação 

estatística 

H1 As normas subjetivas afetam positivamente a intenção de compra dos consumidores Aceito 

H2 A impulsividade afeta positivamente a intenção de compra dos consumidores Aceito 

H3 As normas subjetivas afetam positivam a impulsividade Aceito 

H4 Consumidores do gênero masculino têm mais intenção de compra Aceito 

H5 
Consumidores do gênero masculino têm maior impulsividade do que consumidores 

do gênero feminino 

Aceito 

H6 
Consumidores do gênero masculino compram com mais freqüência do que 

consumidoras do gênero feminino 

Aceito 

H7 
A influência das normas subjetivas são maiores para consumidores do gênero 

masculino 

Não 

aceito* 

Obs.: Segundo nível de significância estatística de 0,05. 
 

Fonte: Zhang, Prybutok e Strutton (2007) 

 

TSAI E TUNG (2008) 

O estudo de Tsai e Tung (2008) busca explorar como diferentes tipos de promoções e 

ações de marketing experimental de produtos cosméticos podem induzir a compra impulsiva 

(Figura 49). 

 

Figura 49 – Modelo conceitual de compra por impulso de Tsai e Tung (2008) 
 

 
 

Fonte: Tsai e Tung (2008) 
 

Segundo Dholakia (2000) e Tsai e Tung (2008) para induzir a compra impulsiva é 

necessário dar aos consumidores uma sensação de que eles estão sendo beneficiados mais do 

que merecem. Assim eles tendem a engajar na compra impulsiva. Os descontos ou atividades 

promocionais e os aspectos do produto/serviço ampliado são capazes de influenciar os 

consumidores a adquirirem os bens por impulso (TSAI; TUNG, 2008). Os resultados do 

estudo de Tsai e Tung (2008) permitem despertar provocações nos profissionais de marketing 
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para utilizar métodos de promoção e venda pessoal para criarem um ambiente tentador que 

estimule a intenção de compra dos consumidores. 
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APÊNDICE 9: CARGAS FATORIAIS E VALORES DE T DE STUDENT DAS 

CORRELAÇÕES DO MODELO DE TENDÊNCIA DE IMPULSO. 
 

Tabela 71 – Cargas Fatoriais do Modelo de Tendência de Impulso sobre a amostra da pesquisa A na AFC 
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D-01          0,876  

D-02          0,736  

D-03          0,887  

D-04          0,639  

E-01        0,819    

E-02        0,647    

E-03        0,738    

E-04         0,825   

E-06         0,759   

E-07         0,808   

G-01 0,766           

G-02 0,824           

G-03 0,815           

G-04 0,783           

G-05 0,684           

G-06 0,636           

G-07 0,580           

G-08  0,805          

G-09  0,773          

G-10  0,641          

G-11  0,705          

G-12   0,748         

G-13   0,820         

G-14   0,797         

G-15   0,616         

G-16    0,735        

G-17    0,798        

G-18    0,734        

G-20    0,660        

G-21     0,622       

G-22     0,775       

G-23     0,720       

G-24     0,706       

S-01      0,773      

S-02      0,694      

S-04      0,626      

S-05      0,770      

S-06      0,763      

S-08      0,636      

S-12       0,791     

S-13       0,870     

S-14       0,728     

T-01           0,555 

T-02           0,818 

T-03           0,819 

T-04           0,783 

T-05           0,699 

Fonte: O autor 
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Tabela 72 –  Valores de t de Student das correlações do Modelo de Tendência de Impulso sobre a amostra da 

pesquisa A na AFC 
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D-01          32,296  

D-02          11,983  

D-03          35,008  

D-04          6,316  

E-01        19,435    

E-02        4,698    

E-03        8,503    

E-04         18,992   

E-06         14,747   

E-07         16,763   

G-01 14,431           

G-02 20,045           

G-03 18,477           

G-04 16,211           

G-05 9,380           

G-06 8,881           

G-07 6,070           

G-08  7,009          

G-09  5,599          

G-10  6,450          

G-11  7,981          

G-12   10,757         

G-13   15,114         

G-14   15,283         

G-15   6,666         

G-16    10,634        

G-17    13,302        

G-18    10,408        

G-20    8,078        

G-21     6,115       

G-22     13,055       

G-23     7,151       

G-24     7,158       

S-01      14,092      

S-02      9,896      

S-04      7,124      

S-05      12,374      

S-06      12,865      

S-08      8,239      

S-12       14,199     

S-13       30,428     

S-14       10,459     

T-01           6,084 

T-02           19,922 

T-03           20,578 

T-04           14,422 

T-05           9,727 

Fonte: O autor 
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Tabela 73 – Cargas Fatoriais do Modelo de Tendência de Impulso sobre a amostra B (consumidores do gênero 

feminino) na AFC 
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D-01          0,880  

D-02          0,719  

D-03          0,891  

D-04          0,691  

E-01        0,822    

E-02        0,673    

E-03        0,735    

E-04         0,843   

E-06         0,748   

E-07         0,819   

G-01 0,776           

G-02 0,835           

G-03 0,824           

G-04 0,798           

G-05 0,714           

G-06 0,638           

G-07 0,566           

G-08  0,812          

G-09  0,783          

G-10  0,644          

G-11  0,731          

G-12   0,765         

G-13   0,840         

G-14   0,793         

G-15   0,618         

G-16    0,740        

G-17    0,806        

G-18    0,755        

G-20    0,660        

G-21     0,640       

G-22     0,784       

G-23     0,739       

G-24     0,706       

S-01      0,757      

S-02      0,704      

S-04      0,649      

S-05      0,743      

S-06      0,726      

S-08      0,605      

S-12       0,792     

S-13       0,868     

S-14       0,753     

T-01           0,518 

T-02           0,807 

T-03           0,821 

T-04           0,787 

T-05           0,705 

Fonte: O autor 
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Tabela 74 – Valores de t de Student das correlações do Modelo de Tendência de Impulso sobre a amostra B 

(consumidores do gênero feminino) na AFC 
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D-01          32,767  

D-02          10,932  

D-03          37,420  

D-04          7,545  

E-01        22,830    

E-02        5,639    

E-03        9,868    

E-04         23,689   

E-06         14,765   

E-07         19,575   

G-01 15,285           

G-02 23,999           

G-03 19,618           

G-04 17,999           

G-05 11,016           

G-06 8,648           

G-07 5,545           

G-08  10,359          

G-09  8,085          

G-10  7,121          

G-11  9,051          

G-12   10,823         

G-13   18,947         

G-14   14,230         

G-15   7,132         

G-16    11,114        

G-17    15,117        

G-18    11,258        

G-20    8,003        

G-21     6,571       

G-22     14,685       

G-23     9,057       

G-24     8,335       

S-01      13,671      

S-02      11,992      

S-04      8,167      

S-05      10,176      

S-06      10,134      

S-08      7,322      

S-12       15,361     

S-13       30,512     

S-14       11,608     

T-01           5,045 

T-02           18,957 

T-03           19,768 

T-04           14,473 

T-05           10,031 

Fonte: O autor 
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Tabela 75 – Cargas Fatoriais do Modelo de Tendência de Impulso sobre a amostra C (consumidores do gênero 

masculino) na AFC 
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D-01          0,854  

D-02          0,736  

D-03          0,858  

D-04          0,473  

E-01        0,813    

E-02        0,625    

E-03        0,737    

E-04         0,780   

E-06         0,773   

E-07         0,790   

G-01 0,745           

G-02 0,799           

G-03 0,795           

G-04 0,754           

G-05 0,627           

G-06 0,637           

G-07 0,609           

G-08  0,796          

G-09  0,758          

G-10  0,634          

G-11  0,651          

G-12   0,720         

G-13   0,778         

G-14   0,802         

G-15   0,614         

G-16    0,725        

G-17    0,783        

G-18    0,694        

G-20    0,663        

G-21     0,593       

G-22     0,761       

G-23     0,678       

G-24     0,705       

S-01      0,791      

S-02      0,684      

S-04      0,585      

S-05      0,803      

S-06      0,808      

S-08      0,728      

S-12       0,787     

S-13       0,869     

S-14       0,706     

T-01           0,569 

T-02           0,827 

T-03           0,802 

T-04           0,747 

T-05           0,676 

Fonte: O autor 
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Tabela 76 – Valores de t de Student das correlações do Modelo de Tendência de Impulso sobre a amostra C 

(consumidores do gênero masculino) na AFC 
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D-01          25,687  

D-02          11,645  

D-03          23,548  

D-04          3,460  

E-01        15,140    

E-02        3,949    

E-03        5,969    

E-04         14,586   

E-06         16,397   

E-07         11,959   

G-01 11,179           

G-02 12,739           

G-03 14,208           

G-04 12,533           

G-05 6,985           

G-06 9,321           

G-07 7,009           

G-08  6,560          

G-09  4,802          

G-10  4,939          

G-11  4,808          

G-12   10,843         

G-13   11,917         

G-14   15,065         

G-15   7,067         

G-16    8,514        

G-17    11,304        

G-18    7,828        

G-20    6,915        

G-21     5,317       

G-22     10,957       

G-23     6,113       

G-24     7,510       

S-01      15,828      

S-02      8,976      

S-04      6,315      

S-05      15,926      

S-06      18,803      

S-08      11,900      

S-12       14,461     

S-13       30,779     

S-14       8,616     

T-01           6,663 

T-02           18,654 

T-03           16,401 

T-04           10,722 

T-05           8,884 

Fonte: O autor 
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Tabela 77 – Cargas Fatoriais do Modelo de Tendência de Impulso sobre a amostra D (consumidores, 

independente do gênero, para os quais os produtos pesquisados têm alto nível de envolvimento) na AFC 
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D-01          0,882  

D-02          0,766  

D-03          0,883  

D-04          0,664  

E-01        0,844    

E-02        0,619    

E-03        0,647    

E-04         0,848   

E-06         0,770   

E-07         0,799   

G-01 0,781           

G-02 0,836           

G-03 0,847           

G-04 0,790           

G-05 0,696           

G-06 0,629           

G-07 0,478           

G-08  0,712          

G-09  0,651          

G-10  0,714          

G-11  0,742          

G-12   0,730         

G-13   0,785         

G-14   0,770         

G-15   0,561         

G-16    0,680        

G-17    0,798        

G-18    0,704        

G-20    0,644        

G-21     0,578       

G-22     0,805       

G-23     0,741       

G-24     0,733       

S-01      0,748      

S-02      0,682      

S-04      0,587      

S-05      0,679      

S-06      0,754      

S-08      0,663      

S-12       0,827     

S-13       0,881     

S-14       0,717     

T-01           0,578 

T-02           0,826 

T-03           0,827 

T-04           0,808 

T-05           0,721 

Fonte: O autor 
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Tabela 78 – Valores de t de Student das correlações do Modelo de Tendência de Impulso sobre a amostra D 

(consumidores, independente do gênero, para os quais os produtos pesquisados têm alto nível de envolvimento) 

na AFC 
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D-01          36,016  

D-02          14,545  

D-03          34,420  

D-04          6,377  

E-01        18,499    

E-02        4,017    

E-03        4,637    

E-04         26,973   

E-06         15,621   

E-07         15,774   

G-01 15,583           

G-02 20,626           

G-03 24,955           

G-04 17,219           

G-05 10,863           

G-06 8,714           

G-07 3,839           

G-08  3,152          

G-09  2,582          

G-10  4,628          

G-11  5,267          

G-12   8,880         

G-13   13,332         

G-14   12,479         

G-15   4,754         

G-16    6,559        

G-17    10,508        

G-18    6,231        

G-20    6,255        

G-21     5,239       

G-22     15,945       

G-23     8,604       

G-24     8,621       

S-01      12,013      

S-02      9,931      

S-04      5,823      

S-05      6,348      

S-06      10,833      

S-08      8,745      

S-12       19,227     

S-13       33,132     

S-14       8,627     

T-01           6,716 

T-02           23,426 

T-03           20,342 

T-04           18,515 

T-05           11,018 

Fonte: O autor 
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Tabela 79 – Cargas Fatoriais do Modelo de Tendência de Impulso sobre a amostra E (consumidores, do gênero 

feminino, para os quais os produtos pesquisados têm alto nível de envolvimento) na AFC 
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D-01          0,890  

D-02          0,766  

D-03          0,883  

D-04          0,662  

E-01        0,843    

E-02        0,624    

E-03        0,598    

E-04         0,890   

E-06         0,748   

E-07         0,820   

G-01 0,794           

G-02 0,842           

G-03 0,861           

G-04 0,802           

G-05 0,697           

G-06 0,623           

G-07 0,395           

G-08  0,649          

G-09  0,638          

G-10  0,763          

G-11  0,765          

G-12   0,714         

G-13   0,822         

G-14   0,757         

G-15   0,509         

G-16    0,694        

G-17    0,816        

G-18    0,702        

G-20    0,600        

G-21     0,563       

G-22     0,821       

G-23     0,782       

G-24     0,746       

S-01      0,700      

S-02      0,639      

S-04      0,681      

S-05      0,632      

S-06      0,682      

S-08      0,643      

S-12       0,819     

S-13       0,860     

S-14       0,756     

T-01           0,517 

T-02           0,821 

T-03           0,836 

T-04           0,818 

T-05           0,714 

Fonte: O autor 
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Tabela 80 – Valores de t de Student das correlações do Modelo de Tendência de Impulso sobre a amostra E 

(consumidores, do gênero feminino, para os quais os produtos pesquisados têm alto nível de envolvimento) na 

AFC 
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D-01          36,320  

D-02          14,060  

D-03          33,074  

D-04          6,875  

E-01        16,814    

E-02        3,826    

E-03        3,537    

E-04         36,533   

E-06         14,200   

E-07         21,443   

G-01 16,314           

G-02 21,668           

G-03 25,407           

G-04 16,531           

G-05 10,512           

G-06 8,022           

G-07 2,798           

G-08  2,088          

G-09  1,988          

G-10  4,067          

G-11  3,963          

G-12   6,567         

G-13   14,067         

G-14   10,933         

G-15   3,739         

G-16    5,733        

G-17    15,392        

G-18    6,788        

G-20    5,328        

G-21     4,957       

G-22     16,211       

G-23     11,178       

G-24     9,406       

S-01      10,033      

S-02      7,890      

S-04      9,496      

S-05      5,612      

S-06      7,653      

S-08      8,303      

S-12       18,035     

S-13       27,892     

S-14       11,084     

T-01           5,176 

T-02           24,495 

T-03           22,405 

T-04           19,071 

T-05           10,138 

Fonte: O autor 
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Tabela 81 – Cargas Fatoriais do Modelo de Tendência de Impulso sobre a amostra F (consumidores, do gênero 

masculino, para os quais os produtos pesquisados têm alto nível de envolvimento) na AFC 
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D-01          0,848  

D-02          0,723  

D-03          0,854  

D-04          0,559  

E-01        0,835    

E-02        0,682    

E-03        0,715    

E-04         0,727   

E-06         0,815   

E-07         0,773   

G-01 0,755           

G-02 0,819           

G-03 0,822           

G-04 0,772           

G-05 0,707           

G-06 0,638           

G-07 0,620           

G-08  0,793          

G-09  0,658          

G-10  0,641          

G-11  0,683          

G-12   0,747         

G-13   0,721         

G-14   0,799         

G-15   0,655         

G-16    0,666        

G-17    0,763        

G-18    0,707        

G-20    0,709        

G-21     0,624       

G-22     0,763       

G-23     0,645       

G-24     0,707       

S-01      0,796      

S-02      0,729      

S-04      0,471      

S-05      0,711      

S-06      0,824      

S-08      0,779      

S-12       0,837     

S-13       0,907     

S-14       0,679     

T-01           0,592 

T-02           0,825 

T-03           0,797 

T-04           0,759 

T-05           0,725 

Fonte: O autor 
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Tabela 82 – Valores de t de Student das correlações do Modelo de Tendência de Impulso sobre a amostra F 

(consumidores, do gênero masculino, para os quais os produtos pesquisados têm alto nível de envolvimento) na 

AFC 
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D-01          22,803  

D-02          11,581  

D-03          26,252  

D-04          4,238  

E-01        25,820    

E-02        6,468    

E-03        7,143    

E-04         10,962   

E-06         19,589   

E-07         8,898   

G-01 13,164           

G-02 16,862           

G-03 19,243           

G-04 14,266           

G-05 11,060           

G-06 9,892           

G-07 6,423           

G-08  7,190          

G-09  4,227          

G-10  5,093          

G-11  5,721          

G-12   10,908         

G-13   8,798         

G-14   16,063         

G-15   8,449         

G-16    6,597        

G-17    12,282        

G-18    8,370        

G-20    9,767        

G-21     5,351       

G-22     11,230       

G-23     4,729       

G-24     6,627       

S-01      15,484      

S-02      13,819      

S-04      3,668      

S-05      7,838      

S-06      19,243      

S-08      15,722      

S-12       19,973     

S-13       45,046     

S-14       7,228     

T-01           6,919 

T-02           19,524 

T-03           16,866 

T-04           12,920 

T-05           10,602 

Fonte: O autor 
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Tabela 83 – Cargas Fatoriais do Modelo de Tendência de Impulso sobre a amostra G (consumidores, 

independente do gênero, para os quais os produtos pesquisados têm baixo nível de envolvimento) na AFC 
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D-01          0,871  

D-02          0,705  

D-03          0,885  

D-04          0,620  

E-01        0,818    

E-02        0,653    

E-03        0,767    

E-04         0,801   

E-06         0,742   

E-07         0,809   

G-01 0,753           

G-02 0,817           

G-03 0,783           

G-04 0,785           

G-05 0,668           

G-06 0,645           

G-07 0,604           

G-08  0,838          

G-09  0,822          

G-10  0,616          

G-11  0,747          

G-12   0,761         

G-13   0,826         

G-14   0,802         

G-15   0,633         

G-16    0,743        

G-17    0,782        

G-18    0,749        

G-20    0,649        

G-21     0,673       

G-22     0,752       

G-23     0,628       

G-24     0,585       

S-01      0,776      

S-02      0,707      

S-04      0,686      

S-05      0,821      

S-06      0,787      

S-08      0,616      

S-12       0,756     

S-13       0,872     

S-14       0,738     

T-01           0,544 

T-02           0,792 

T-03           0,817 

T-04           0,768 

T-05           0,652 

Fonte: O autor 
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Tabela 84 – Valores de t de Student das correlações do Modelo de Tendência de Impulso sobre a amostra G 

(consumidores, independente do gênero, para os quais os produtos pesquisados têm baixo nível de 

envolvimento) na AFC 
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D-01          28,106  

D-02          9,367  

D-03          33,519  

D-04          6,282  

E-01        19,486    

E-02        4,892    

E-03        10,762    

E-04         15,723   

E-06         12,902   

E-07         15,904   

G-01 12,933           

G-02 20,443           

G-03 13,683           

G-04 17,039           

G-05 8,529           

G-06 10,274           

G-07 7,596           

G-08  15,142          

G-09  11,234          

G-10  6,232          

G-11  10,615          

G-12   13,322         

G-13   16,987         

G-14   15,278         

G-15   7,463         

G-16    11,141        

G-17    11,772        

G-18    11,108        

G-20    6,969        

G-21     6,009       

G-22     10,111       

G-23     4,556       

G-24     4,321       

S-01      15,152      

S-02      11,269      

S-04      9,719      

S-05      20,931      

S-06      15,436      

S-08      7,466      

S-12       11,578     

S-13       34,392     

S-14       11,394     

T-01           5,856 

T-02           14,972 

T-03           18,718 

T-04           10,574 

T-05           7,430 

Fonte: O autor 
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Tabela 85 – Cargas Fatoriais do Modelo de Tendência de Impulso sobre a amostra H (consumidores, do gênero 

feminino, para os quais os produtos pesquisados têm baixo nível de envolvimento) na AFC 
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D-01          0,873  

D-02          0,664  

D-03          0,894  

D-04          0,679  

E-01        0,800    

E-02        0,733    

E-03        0,782    

E-04         0,786   

E-06         0,727   

E-07         0,810   

G-01 0,751           

G-02 0,827           

G-03 0,795           

G-04 0,802           

G-05 0,697           

G-06 0,659           

G-07 0,596           

G-08  0,861          

G-09  0,797          

G-10  0,608          

G-11  0,789          

G-12   0,788         

G-13   0,839         

G-14   0,801         

G-15   0,672         

G-16    0,758        

G-17    0,799        

G-18    0,752        

G-20    0,678        

G-21     0,674       

G-22     0,766       

G-23     0,664       

G-24     0,610       

S-01      0,760      

S-02      0,748      

S-04      0,667      

S-05      0,798      

S-06      0,784      

S-08      0,555      

S-12       0,756     

S-13       0,885     

S-14       0,741     

T-01           0,547 

T-02           0,783 

T-03           0,800 

T-04           0,755 

T-05           0,656 

Fonte: O autor 
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Tabela 86 – Valores de t de Student das correlações do Modelo de Tendência de Impulso sobre a amostra H 

(consumidores, do gênero feminino, para os quais os produtos pesquisados têm baixo nível de envolvimento) na 

AFC 
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d
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D-01          27,250  

D-02          7,936  

D-03          35,827  

D-04          7,577  

E-01        18,057    

E-02        8,182    

E-03        13,309    

E-04         14,199   

E-06         11,424   

E-07         15,604   

G-01 12,772           

G-02 24,677           

G-03 14,934           

G-04 19,667           

G-05 10,790           

G-06 10,484           

G-07 8,143           

G-08  19,462          

G-09  9,714          

G-10  6,506          

G-11  15,303          

G-12   14,482         

G-13   19,505         

G-14   15,631         

G-15   9,069         

G-16    15,429        

G-17    15,160        

G-18    12,431        

G-20    8,487        

G-21     6,150       

G-22     12,075       

G-23     5,102       

G-24     4,374       

S-01      13,130      

S-02      14,311      

S-04      9,486      

S-05      17,658      

S-06      14,536      

S-08      6,403      

S-12       12,698     

S-13       39,955     

S-14       11,389     

T-01           5,585 

T-02           13,978 

T-03           16,047 

T-04           10,243 

T-05           7,073 

Fonte: O autor 
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Tabela 87 – Cargas Fatoriais do Modelo de Tendência de Impulso sobre a amostra I (consumidores, do gênero 

masculino, para os quais os produtos pesquisados têm baixo nível de envolvimento) na AFC 
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D-01          0,860  

D-02          0,745  

D-03          0,860  

D-04          0,452  

E-01        0,858    

E-02        0,513    

E-03        0,739    

E-04         0,815   

E-06         0,761   

E-07         0,802   

G-01 0,730           

G-02 0,773           

G-03 0,754           

G-04 0,743           

G-05 0,573           

G-06 0,627           

G-07 0,646           

G-08  0,821          

G-09  0,871          

G-10  0,627          

G-11  0,651          

G-12   0,700         

G-13   0,799         

G-14   0,804         

G-15   0,552         

G-16    0,685        

G-17    0,732        

G-18    0,766        

G-20    0,623        

G-21     0,692       

G-22     0,720       

G-23     0,533       

G-24     0,530       

S-01      0,790      

S-02      0,677      

S-04      0,682      

S-05      0,854      

S-06      0,799      

S-08      0,741      

S-12       0,749     

S-13       0,842     

S-14       0,767     

T-01           0,585 

T-02           0,792 

T-03           0,822 

T-04           0,741 

T-05           0,574 

Fonte: O autor 
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Tabela 88 – Valores de t de Student das correlações do Modelo de Tendência de Impulso sobre a amostra I 

(consumidores, do gênero masculino, para os quais os produtos pesquisados têm baixo nível de envolvimento) na 

AFC 
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v
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d
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D-01          25,551  

D-02          11,013  

D-03          26,585  

D-04          3,904  

E-01        17,742    

E-02        2,522    

E-03        5,248    

E-04         18,011   

E-06         16,671   

E-07         15,872   

G-01 8,714           

G-02 8,621           

G-03 8,875           

G-04 12,970           

G-05 4,807           

G-06 9,298           

G-07 7,488           

G-08  6,883          

G-09  6,820          

G-10  4,467          

G-11  4,730          

G-12   9,365         

G-13   12,423         

G-14   15,245         

G-15   4,685         

G-16    4,423        

G-17    4,403        

G-18    6,141        

G-20    4,452        

G-21     5,464       

G-22     5,828       

G-23     2,783       

G-24     3,077       

S-01      14,912      

S-02      9,275      

S-04      9,606      

S-05      28,900      

S-06      18,556      

S-08      13,221      

S-12       10,346     

S-13       25,072     

S-14       13,845     

T-01           6,425 

T-02           14,913 

T-03           22,709 

T-04           10,052 

T-05           5,831 

Fonte: O autor 


