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RESUMO



A compra compulsiva é um estado de descontrole, um transtorno no controle do impulso, que
tem  o  intuito  de  minimizar  sentimentos  negativos.  O cartão  de  crédito  pode  ser  uma
ferramenta que impulsiona o jovem a comprar mais, e se não houver controle, pode gerar
dívidas e problemas psicológicos e familiares. Neste contexto, o cartão de crédito pode ser
uma ferramenta  influenciadora  para  os jovens com perfil  de  compradores  compulsivos.O
objetivo geral deste estudo foi analisar aspectos do comportamento de compra compulsiva de
universitários com  o uso do cartão de crédito, e de forma específica procurou  identificar: a
pontuação dos estudantes classificados como compradores compulsivos; os graus mínimos e
máximos de compulsividade do comportamento ; e os grupos com  menor  e maior  nível de
intensidade no uso do cartão de crédito. A pesquisa foi realizada nos meses de maio e junho
de 2009, em 2 instituições de ensino superior da cidade de Fortaleza. A amostragem, do tipo
não probabilística, foi composta de 89 estudantes.Os resultados mostraram que os estudantes
identificados com grau  máximo de no uso do cartão de crédito, estão no mesmo grupo que
mais se aproximou do perfil de comprador compulsivo.

Palavras-chave: Compra compulsiva. cartão de crédito. jovens universitários. comportamento
do consumidor

ABSTRACT



Compulsive buying is state of  disarray – a disorder of  impulse control  – which aims to
minimize negative fellings. The credit card can be a tool that boosts can be a tool that drives
the young people and if  there is no control can generate debts,  psychological  and family
problems. In this context, the credit card can be an influential tool for young people with a
profile  of  shoppers.  The general  objective  of  this  study was  to  analyze  the behavior  of
compulsive buying in young people and specifically identifies: scores of this group classified
as compulsive buyers; the minimum and maximum degrees of compulsivity; and the groups
with  maximum and  minimum  .  the  research  was  conducted  in  May  –  June,  2009  with
university  students  in  the  city  of  Fortaleza.  The  sample,  not  the  type  probabilistic  was
composed of 89 students. The results suggest that in the sample, the students identified with a
maximum degree of intensity in the credit card, are in the same group that was closest to the
behavior of compulsive buyer.

Key words : Compulsive buying. credit card. young university.consumer behavior.
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1 INTRODUÇÃO

O ato de comprar faz parte do dia a dia de qualquer cidadão, é algo comum, rotineiro,

porém o desvio deste ato, que em princípio parece tão normal e familiar, pode causar danos

não só financeiros como psicológicos. Trimbolí (2004), afirma que o consumo de produtos e

17



serviços é uma ação tão óbvia na nossa sociedade que não é possível conceber um mundo sem

ela.

Estudar tanto o aspecto positivo, quanto negativo do comportamento do consumidor é

interessante, pois desta forma não se negligencia o viés do comportamento, podendo assim,

através do entendimento, tomar medidas preventivas e outrora de estímulos ao consumo.

Oliveira  (2008),  afirma  que  ir  às  compras  faz  bem,  mas  quem  não  consegue  se

controlar e sempre abre a carteira em resposta às frustrações do cotidiano, levando para casa

artigos que nem chega a usar, pode ser um comprador compulsivo. 

É  muito  usual  a  compra  por  impulso,  compra  não  planejada,  porém  a  compra

compulsiva  difere  desta  por  prejudicar  ao  próprio  comprador  como  também  as  pessoas

próximas a ele.

A compra desenfreada tem se tornado comum  para a sociedade. Pessoas cada vez

mais jovens estão inadimplentes, vivendo acima de sua realidade financeira, seja para obter

aceitação  de seus  amigos,  por  possui  problemas familiares  ou  simplesmente  por  não ter

educação financeira básica.

Oliveira (2008),  comenta que as dívidas são uma das principais  consequências  da

compra  compulsiva,  assim  como  problemas  legais,  estresse  pessoal  e  problemas  de

convivência, dessa forma, pessoas que tem hábito de comprar mais do que conseguem pagar

podem apresentar indícios de comportamento de compra compulsiva.

Jovens  universitários,  muitos  deles,  ainda  sem renda  própria,  já  possuem ao  seu

alcance  formas  de  crédito  que  facilitam o  ato  de  comprar.  Dentre  as  várias  formas  de

pagamento, o cartão de crédito é um meio que tem crescido facilitando o acesso às compras.

O  cartão  de  crédito  está  se  popularizando  em  diversos  segmentos  da  população,

consequentemente  ocasionando  mudanças  no  comportamento  de  grupos  que  não  tinham

acesso a esse serviço (OLIVEIRA, 2004).

Portanto,  o  acesso  fácil  ao  cartão  de  crédito  associado  aos  jovens  com perfil  de

comprador compulsivo revela um perfil  de consumidores que passam do limite normal de

compras consequentemente acumulando dívidas precocemente.

Os consumidores compulsivos são mais propensos a cartões de crédito que outros

consumidores (O´Guinn e Faber, 1989). E em relação ao número de cartões próprios é muito

maior o uso irracional fortemente associado com a compra compulsiva. Segundo  Prates

(2003),  no Brasil o consumo compulsivo parece atingir com mais intensidade indivíduos com
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idade entre 14 e 25 anos. Por causa da inexperiência, se deixam seduzir com facilidade e

acabam acumulando dívidas ( HADDAD; PATEL e PIERRE, 2001).
Na área de marketing, estuda-se  diversas formas de se conquistar e satisfazer o cliente

para atender suas necessidades, e com o advento do cartão de crédito facilitou a finalização do

processo que é a efetivação da compra. 

O comportamento do consumidor é estudado pela área do marketing nas empresas, e

através  desses  estudos,  é  analisado  e  tomado  decisões  para  melhor  compreensão  desses

comportamentos, afim de atender melhor as necessidades e desejos dos clientes. Portanto é

comum estudar os aspectos normais do consumidor, porém é necessário estudar também os

aspectos  que  saem  da  normalidade  deste  comportamento,  é  o  caso  do  comportamento

compulsivo, para haver uma prevenção deste estímulo às compras para especificamente esse

perfil de consumidores.

Estudar somente o bom e o aspecto funcional do comportamento do consumidor é

incompleto e negligente. (FABER e  O`GUINN, 1988). Em conformidade, Budden (1996),

comenta que estudando os aspectos anormais do comportamento do consumidor, é essencial

tanto para os acadêmicos e profissionais do marketing, quanto para a sociedade em geral.

Além  de  prevenir  o  mais  completo  e  honesto  quadro  do  comportamento  do

consumidor, o estudo de vários aspectos negativos pode também fornecer novas perspectivas

às dimensões críticas no contexto do processo chamado comportamento normal (FABER e

O`GUINN, 1992).

Este tema tem sido explorado nos Estados Unidos, país referência em pesquisa e em

consumo,  através de pesquisas como a de  Faber e O`Guinn (1992), Roberts e Jones (2001),

Yamauchi e Templer (1982), dentre outros,  porém diante de um tema em que também atinge

a população de jovens brasileiros vê-se a necessidade de se explorar no Brasil. 

Um tema é importante quando está de alguma forma ligado a uma questão crucial que

polariza ou afeta um segmento substancial da sociedade. Um tema original  é aquele cujos

resultados tem o potencial de nos surpreender. CASTRO (1978 apud Mattar, 2005, p. 56).

Segundo Mattar (2005), o fato de um tema nunca ter sido pesquisado, não lhe confere

necessariamente originalidade, bem como o fato de o tema já ter sido pesquisado não lhe tirar

a originalidade.

Portanto estudar o tema da compra compulsiva e a influencia do uso do cartão de

crédito é benéfico, pois conhecendo melhor o perfil desses consumidores e sua relação com o

cartão de crédito, ajuda na relação cliente e empresa.
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Este trabalho se baseia na seguinte pergunta: qual a relação entre o jovem comprador

compulsivo com uso do cartão de crédito?

A dissertação teve como objetivo geral analisar aspectos do comportamento de compra

de jovens universitários da cidade de Fortaleza com o uso do cartão de crédito. Os objetivos

específicos  foram:  identificar  a  pontuação  dos  jovens  universitários  classificados  como

compradores  compulsivos; identificar  os graus mínimos e máximos de compulsividade do
comportamento; e identificar os grupos com menor e maior nível de intensidade no uso do
cartão de crédito.

Oliveira (2008), afirma que é preciso discutir as responsabilidades de todos os elos

envolvidos  nessa  cadeia  –  como  compradores,  educadores,  famílias,  administradoras  de

cartões de crédito, organizações de proteção e defesa do consumidor – além de assistir  e

orientar quem apresenta descontrole nas compras.

Neste estudo o foco maior é na consequência das compras compulsivas com o uso do

cartão de crédito, que pode levar ao endividamento de pessoas ainda muito jovens. 

No intuito de entender melhor o perfil de jovens compradores compulsivos da cidade

de Fortaleza e sua relação com o uso do cartão de crédito, foi realizada uma pesquisa que

identifica o comprador compulsivo e a intensidade do uso do cartão de crédito, e para isso

foram usadas duas escalas e cruzadas as informações para ver a veracidade desta relação: uso

do cartão de crédito e compra compulsiva.

Do questionário, a parte referente ao comprador compulsivo foi validado por Faber e

O´Guinn (1992), em que eles desenvolveram uma escala de compra compulsiva, no qual é

possível detectar o comprador compulsivo , o que admite ser um comprador compulsivo e o

que não o é. Baseiam-se em sete itens que representam problemas específicos, motivações e

sensações associadas com significantes compras, contribuindo para a classificação correta de

acertos.

A parte  do  questionário  no  qual  buscou  analisar  o  uso  do  cartão  de  crédito  foi

desenvolvido e validado por Roberts e Jones (2001).

No presente estudo os pressupostos são: 

P1 – Os jovens com perfil  de compradores compulsivos usam mais intensamente o

cartão de crédito;
P2 – Os jovens que possuem cartão  de crédito  são mais  propensos a tornarem-se

compradores compulsivos.

A Estrutura da pesquisa se baseia no seguinte formato:
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A primeira  seção apresenta:  o  tema,  introdução,  contexto e justificativa,  objetivos

gerais e específicos, bem como os pressupostos da pesquisa.

A segunda seção aborda uma revisão da literatura sobre compra compulsiva.

A terceira  seção apresenta  revisão de literatura  sobre  uso do cartão  de crédito  na

população jovem.

A quarta seção aborda o marketing e o comportamento do consumidor.

A quinta seção mostra metodologia da pesquisa, no qual foram expostos os métodos e

técnicas utilizadas para o desenvolvimento do trabalho.

A sexta seção apresenta resultados das pesquisas e sua comparação com a literatura

revisada: pontos em comum e discordantes com a realidade dos estudantes universitários de

Fortaleza. 

A  sétima  seção  refere-se  às  considerações  finais,  onde  relato  as  conclusões  do

trabalho, limitações da pesquisa e sugestões para novos trabalhos e finalizando com a relação

de autores e suas obras.

2 COMPRA COMPULSIVA

Tavares (2008), relata que o ato de comprar desenvolveu-se na antiga Grécia, onde a

emergência do dinheiro alterou os valores culturais e morais. O poder era determinado não

pelo nome de família,  mas pelo comércio,  que aumentou muito pela adoção dos sistemas

monetários. 

Tavares (2008), ainda afirma que o ato de realizar uma compra continuou a distrair e a

extasiar as pessoas nos milênios subseqüentes e tem despertado preocupações de que possa

levar a um transtorno clínico.
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Estudar os aspectos positivos do consumo é interessante e faz parte do trabalho do

marketing, porém existe um viés neste comportamento e que não se deve ignorar, visto que

afeta tanto o indivíduo quanto a sociedade, que é a compra compulsiva.

Além  de  prevenir  o  mais  completo  e  honesto  quadro  do  comportamento  do

consumidor, a exploração de vários aspectos negativos pode também ajudar a fornecer novas

perspectivas  nas  dimensões  críticas  e  no  contexto  do  processo  chamado  comportamento

normal (FABER e O`GUINN, 1992).

Hassey e Smith (1996), apresentaram evidências de que o comportamento de compra

compulsiva é motivado pela aquisição e não pela acumulação do item.

Para  Oliveira  (2004),  compra  compulsiva  é  diferente de  consumo  compulsivo  e

compra impulsiva, aquela é a tendência de comprar mais do que determinam as necessidades

e do que permitem os recursos. É altamente envolvido com a atividade de compra em si.

Consumo é ao uso de um produto e compra impulsiva não resulta de consequência negativa, é

o consumidor comprar espontaneamente, sem reflexão, de forma imediata.

Os estudos do comportamento do consumidor norteiam as formas de como aproximar-

se de forma efetiva do cliente e melhorar as vendas no sentido de aumentá-las ou mantê-las.

Comenta  Faber e O`Guinn (1992), que estudar somente o bom e o aspecto funcional

do comportamento do consumidor é incompleto e negligente.

Buscar  entender  o  porquê que determinados  consumidores têm a característica  de

comportar-se de forma compulsiva em relação às compras é necessário para se tomar atitudes

que minimizem esse distúrbio.

Robbins  (2008),  comenta  que  para  poder  entender  um  fenômeno,  é  preciso

primeiramente  tentar  explicá-lo e então utilizando esses entendimentos,  determinam-se as

causas.

Para Mowen (2003), o comportamento negligente é composto por aquelas ações e não-

ações que podem afetar negativamente a qualidade da vida de indivíduos e da sociedade no

longo prazo. O ato de comprar é algo rotineiro e, em via de regra, simples e necessário. Esta é

a razão de estudar o comportamento do indivíduo e satisfazer suas necessidades e desejos de

forma eficaz.

Mowen (2003), afirma que os comportamentos negligentes consistem no consumo de

produtos  que  são  perigosos  em  si  mesmos,  e  muitos  desses  comportamentos  tornam-se

compulsivos  ou  causam  dependência  com  o  tempo,  outros  não  são  prejudiciais  quando

praticados moderadamente, mas tornam-se prejudiciais quando passam a ser compulsivos.
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Ainda Mowen (2003), afirma que a compra compulsiva é um problema social sério.

Os  compradores  compulsivos  buscam  a  experiência  de  proteger  sua  auto-imagem,  mas

quando terminam o ato da compra, sentem ainda mais repugnância em relação a si mesmos, e

ficam sujeitos à desaprovação de outras pessoas, o que, por sua vez, gera culpa (MOWEN,

2003). O quadro 1 apresenta os 3 �pos de descontroles e seus exemplos �pificados. 

Abuso no uso de substancias químicas

Alcoolismo

Estimulantes e sedativos

Maconha,narcóticos,  cocaína,

alucinógenos

Problemas na alimentação

Anorexia

Bulimia

Gula

Problemas de controle do impulso

Jogo compulsivo

Compra compulsiva

Compulsão por sexo

Cleptomania

Trabalho compulsivo

Ginástica compulsiva

Assistir  à  televisão  de  maneira

compulsiva

Quadro 1 - Consumo compulsivo: alguns exemplos

Fonte : Mowen ( 2003, p.383). 

Através do quadro 1, percebe-se que a compra compulsiva está inserida nos problemas

de controle do impulso. É a exacerbação do impulso às compras que provoca o viés de tornar

o descontrole algo maléfico, ou seja o impulso às compras não traz sérios problemas, já o

descontrole do impulso, que é a compra compulsiva é patológico.

Existem vários tipos de compulsão, das quais todas provocam sérias consequências

não somente para o próprio indivíduo como a sociedade em geral.  Estudos  da  Associação

Americana  de  Psiquiatria  (1985),  apresentado  por  Faber  et  al,  indicam  que  os  opostos

patológicos  tendem  a  ser  mais  aflitos  em  homem,  embora  a  cleptomania  afeta

predominantemente  as  mulheres.   Para   Faber  e  O`Guinn  (1992),  embora  a  compra

compulsiva seja menos afetada nos homens, isto não é exclusivamente das mulheres.

Ainda  Faber  e  O`Guinn  (1992),  comentam que a  classificação  sexual  não é  uma

característica que afeta o comportamento de compra compulsiva. Em sua pesquisa somente

dois pontos de efeitos principais foi observado: o remorso e o estímulo emocional da compra.
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Black (2001), afirma que a compra compulsiva apresenta componentes cognitivos e

também comportamentais, ambos com potencial de causar desequilíbrio.

Adicionalmente, a motivação por compra compulsiva parece vir mais da tentativa de

conseguir aprovação interpessoal e auto –estima como maior meta, do que desejos fortes de

posse ( O`Guinn e Faber, 1989).

Mowen (2003), relata que os compradores compulsivos tentam escapar dessa auto-

rejeição realizando novamente esta compra compulsiva. Nesse contexto, ele comenta que de

acordo com alguns psicólogos, esse tipo de atitude não é agradável, nem mesmo enquanto o

comprador compulsivo está realizando a atividade.

O`Guinn e Faber  (1989),  relatam que compra compulsiva tem sido descrita  como

“crônica,  compra  repetitiva,  que  vem  responder  primariamente  a  eventos  negativos  ou

sensações”.

D`Astous (1990),  afirma que o comprador  compulsivo é um caso extremo de um

comprador  normal,  que pode ser  visto  como tendo uma urgência  maior  em comprar,  na

maioria  das  vezes.  O  comportamento  compulsivo  pode  ocorrer  com consumidores  cujos

sentimentos estejam fora de controle (WOODRUFFE; ECCLES e ELLIOT, 2002). 
A compra compulsiva traz sérios problemas, que não envolvem apenas o econômico e

consequências  financeiras  sérias,  mas  problemas  psicológicos  graves  e  por  ser  uma

compulsão, não é algo que se deve ignorar, visto que o indivíduo não tem controle sobre si

mesmo.

O`Guinn e Faber (1989), relatam que torna-se muito difícil parar, e ultimamente os

resultados são conseqüências maléficas. Estas conseqüências não são somente econômicas,

mas também psicológicas e sociais.

Para Roberts (2001), depressão, ansiedade e baixa auto-estima afetam o comprador

compulsivo, e ele ou ela nas relações pessoais.

Em  conformidade,  Mowen  (2003),  afirma  que  descobriu-se  que  os  compradores

compulsivos possuem auto-estima mais baixa, fantasiam com mais freqüência que o normal e

revelam níveis de depressão e ansiedade superiores a média.

Conforme  os  estudos  bibliográficos  acima  citados,  a compra  compulsiva  é  um

problema patológico,  caracterizado pela impulsão fora do controle e que a compra não é

realizada pelo objeto em si, e sim pelo prazer que o ato de comprar proporciona e com isso as

conseqüências  desse  perfil  de  consumidores  podem  desencadear  problemas  financeiros,

familiares e auto – estima baixa. 
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2.1 COMPRA IMPULSIVA X COMPRA COMPULSIVA

Existe diferença entre a  compra por  impulso e compra por  compulsão.  A compra

impulsiva  é  estimulada  através  do  trabalho  de  marketing,  sendo  benéfica  e  normal,  ao

contrário da compra compulsiva que é patológica.

Rook (1987), diz que o impulso ganha proporções de compulsão quando se torna tão

poderoso a ponto de ser irresistível.

Cleverson ( 2006), cita que na era dos shoppings centers, em que as vitrines são uma

atração à parte, a compra por impulso ganha ainda mais força. Principalmente no mercado de

luxo, que conta com a satisfação de uma série de desejos e sentidos. Em conformidade, Block,

Ridgeway e Dawson (1994), afirmam que o shopping center  reforça valores materialistas por

concentrar, em um só local, a apresentação de muitos produtos associados à “ boa vida”.

Ainda  Cleverson  (2006),  cita  que  compras  por  compulsão  são  aquelas  em  que  o

consumidor  precisa  comprar  alguma coisa  -   e  nem sabe o que é  – para  satisfazer  uma

necessidade.

O´Guinn e Faber (1989), citam que as conseqüências da compra compulsiva não são

somente econômicas mas também psicológicas e sociais. O comprador compulsivo apresenta

tendência a fantasiar com forte tendência a reações de ansiedade e obsessão.

O prazer que a compra proporciona para o comprador compulsivo é mais importante

que o objeto de compra em si, e há a acumulação de itens que não necessariamente serão

consumidos, isso, pelo fato que o prazer do ato de comprar, é mais importante que o objeto

em si.

Cleverson  (2006),   acredita  que  o  ato  de comprar  ganhou  um novo patamar  nos

últimos anos: status de entretenimento, ela diz que muita gente se diverte fazendo compras; é
como ir ao cinema, ao teatro,  viajar.  As pessoas tem necessidade de comprar  coisas para

satisfazer essa carência de diversão. 

Ao  contrário,  O´GUINN  e  FABER  (1989)  afirma  que  a  motivação  por  compra

compulsiva parece vir mais da tentativa de alcançar a auto-estima, relações interpessoais, com

desejos fortes de pensamento de posse e em conformidade, Elliott (1994), em sua pesquisa

relata que a tendência de ser viciado ao consumo tem uma relação direta com inseguranças,

problemas de infância, o fato da pessoa  sentir-se desinteressante, depressão e falta de apoio

emocional nos relacionamentos.
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A compra compulsiva seja pelos que defendem ser uma doença ou pelos que acham

ser  uma impulsão exagerada,  existe  o estímulo a  fazer  compras,  a  questão  é  saber  qual

intensidade deste estímulo usar e para qual perfil de compradores focar, para que não haja

mais estímulo para este público caracterizado como comprador compulsivo.

Mowen (2003), afirma que há duas abordagens de induzir as pessoas a agir de maneira

segura. Uma diz respeito a criação de leis que forçam o consumidor a seguir normas impostas.

A segunda abordagem implica o uso de técnicas de marketing que encorajam atitudes mais

apropriadas por parte dos consumidores.

Por  esta  razão  se  faz  necessário  não  negligenciar  o distúrbio  do  comportamento

referente à compra compulsiva, em prol dos jovens terem consciência do que é impulsão e

compulsão e de como se comportar perante à compulsão.

Em conformidade, Mowen ( 2003), afirma que a pesquisa e a teoria do comportamento

do consumidor dão uma idéia de como os profissionais de marketing e os legisladores podem

influenciar os consumidores a se comportar de modo mais seguro. 

De acordo com essas observações, este estudo pretendeu ajudar no conhecimento do

perfil  do  jovem  comprador  universitário,  colaborando  assim  em  informações  para  as

autoridades, pais e sociedade tomarem conhecimento e desenvolver ações que minimizem o

estímulo de compra em jovens com perfil de compradores compulsivos.

Black (2001), propôs a hipótese de que são necessários mecanismos culturais para o

desenvolvimento de transtorno compra compulsiva (TCC), como provado pelo fato de que o

transtorno  ocorre  principalmente  em  países  desenvolvidos.  Ele  propôs  a  presença  dos

seguintes elementos para que se desenvolva o TCC: presença de uma economia de mercado,

disponibilidade de uma ampla variedade de mercadorias, de uma renda disponível e de um

significativo tempo de lazer.

Percebe-se  que  alguns  autores  acreditam  que  a  impulsão  descontrolada  leva  o

consumidor  a  possuir  características  de comprador  compulsivo e que o prazer  do ato  de

comprar é mais destacado do que o objeto de compra em si, outros afirmam que a auto-estima

baixa, insegurança e  problemas de infância são fatores que desencadeiam o ato desenfreado

da compra.

26



3. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO NA POPULAÇÃO JOVEM 

O acesso  às  formas  de crédito  na população  jovem tem sido  evidenciado  com a

popularização do cartão de crédito, tornando a compra mais fácil do ponto de vista financeiro.

Os cartões são fáceis de obter, e os jovens estão adquirindo e usando cada vez mais esse

serviço. Learning 2003 apud Oliveira et al.

Segundo Mowen (2003), a idade é um fator que interfere nos valores, estilos de vida e

hábitos de consumo. Apesar  de os jovens brasileiros serem os que mais gostam de fazer

compras e assistir  a  programas de TV em comparação com outros países (França,  Itália,

Japão, Estados Unidos, Argentina, México, Austrália e Índia), isso não significa que os jovens

brasileiros  são maiores  consumidores  que os jovens  dos demais  países.(MOWEN,  p.338,

2003).

Hanley (1992), comenta que os dispêndios e o uso de cartões de crédito de forma

extravagante tornaram-se ícones culturais de poder e de prestígio. Em consonância, Richins e

Dawson (1992), afirmam que o status do consumo é a melhor visão do valor de consumo. No

mesmo pensamento sobre poder e prestígio, Yamauche (1992), afirma que comprar é uma

forma de mostrar aos outros que possuir poder social,  símbolo de status, é uma forma de

adquirir aceitação por parte da turma (grupo de amigos) em que está inserido.

3.1   O poder de compra e o uso do cartão de crédito
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Lejoyeux et al. (1996), afirma que o descontrole no uso do cartão de crédito tem sido

apontado como um problema entre jovens que, em retaliação à negligencia dos pais, gastam

exageradamente.

Em relação aos estudantes universitários, a acumulação de dívidas no cartão de crédito

está se tornando uma questão preocupante (Oliveira, 2004). O acesso fácil ao crédito é uma

das causas de altos gastos. SCHOR (1998).

Em conformidade, Ritzer (1995), afirma em seu estudo, que os estudantes americanos

tem dado mais importância às compras e que tem aumentado a sociedade do cartão de crédito,

onde o débito é usado livremente.

O poder de consumo tem aumentado na população jovem e o cartão de crédito têm

ajudado viabilizando o desejo de comprar e a efetivação do ato da compra, mas esse acesso

fácil têm causado grandes gastos e endividamentos como consequência dessa facilidade de

comprar, mesmo que não possua o dinheiro no momento da compra.

Segundo Oliveira (2008), as transações via cartão de crédito parecem mais abstratas e

intangíveis. Isso pode levar o consumidor a perder a noção do valor monetário que de fato

está envolvido. Em relação aos estudantes universitários, a acumulação de dívidas no cartão

de crédito está se tornando uma questão preocupante. OLIVEIRA (2004).

Porém, o que aparentemente é algo que trouxe benefícios ao mundo moderno, também

veio agregado a um limiar entre o crédito e a dívida, e isso é potencializado pela falta de

educação financeira.

D`Astous (1990), justifica que pelo fato do cartão de crédito eliminar ou atenuar a

necessidade  de  se  ter  dinheiro  para  comprar  algo  pode  levar  a  uma  aceleração  no

desenvolvimento do vício do consumo. Em conformidade,  Roberts (2001), acredita que o

crédito fácil é uma das causas de altos gastos.

Mowen (2003), comenta que as dívidas e bancarrotas dos consumidores constituem

um enorme problema social dos Estados Unidos.  Em conformidade, os Estados Unidos tem

valorizado a economia e a poupança e venerado o gasto.( ZUCKERMAN, 2000).

Muitos jovens que não possuem educação financeira, ou seja, não tem noção real do

valor do dinheiro, endividam-se muito cedo e trazem consigo consequências que afetam a si

mesmos como a sociedade em geral.
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Roberts (2001), afirma que dinheiro é importante – especialmente para os estudantes

que são membros da geração que tem aumentado o cartão de crédito na sociedade. Ainda

Roberts (2001), afirma que cartão de crédito é um símbolo para a idade.

Percebe-se que os Estados Unidos, país referência em consumo veneram o gasto, usam

o cartão de crédito como meio fácil de comprar sem obrigatoriamente ter a necessidade de ter

o dinheiro real no momento da compra e dessa forma estão gastando além do que podem

pagar adquirindo dívidas ainda muito jovens.

D`Astous  (1990),  estudou  a  urgência  de  comprar  no  consumidor  normal,  e  que

afirmou  ser  esta  urgência  exacerbada  caracterizada  pelo  comprador  compulsivo,  e  os

resultados indicaram haver uma relação inversa entre a tendência compulsiva e auto-estima e

uma relação direta entre o uso irracional do cartão de crédito e a compra compulsiva, ou seja

pessoas com auto – estima baixa é diretamente ligada à tendência de ser compulsivo.

O valor  ao dinheiro  que jovens tem dado no decorrer dos anos,  não corresponde

proporcionalmente  à educar-se financeiramente e sim a gastar  de forma desenfreada com

consequências sérias para suas vidas.

Roberts  (2001),  no seu estudo relatou que convincentes  evidências dos estudantes

universitários que tem preocupação com o dinheiro falaram que acham “muito importante” a

razão para ingressar às universidades foi para ganhar mais dinheiro, esta razão foi de 3 para 4

estudantes em 1996, e em 1971 essa razão era de 1 para 2 estudantes que expressavam o

mesmo sentimento.

Roberts  (2001),  afirma que compradores  compulsivos  americanos  tem contribuído

para um número recorde de contas negativas em bancos e dívidas em cartões de créditos.

Ainda Roberts (2001),  afirma que este aumento dos problemas pessoais financeiros entre

aqueles abaixo de 35 anos de idade tem sido muito dramático.

Ainda Roberts (2001), afirma que em 1971, 39% dos respondentes afirmavam que o

dinheiro era “muito bom”, enquanto que no ano de 1996 essa resposta subiu para 74% dos

estudantes universitários.

Isso  demonstra  que  no  decorrer  dos  anos  tem-se  percebido  este  aumento  na

valorização do dinheiro por parte dos jovens, mas essa valorização se refere ao poder de

comprar aumentado com o acesso ao cartão de crédito, e não o valor do dinheiro como meio

obter independência, auto-sustentação.
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No caso dos brasileiros, 56 % deles entre 17 e 25 anos, afirmam que comprar mais

significa mais felicidade,  pouco se importando com problemas ambientais  decorrentes do

consumismo exagerado ( MOWEN, p.338, 2003).

Mowen (2003), diz que embora o gasto excessivo possa resultar de fatores que vão

além  do  controle  da  pessoa,  como,  por  exemplo  (perder  o  emprego  de  repente),  a  má

administração do dinheiro também pode ser conseqüência da compra compulsiva.

A relação cartão de crédito e compra compulsiva é um dueto que tendência a exacerbar

esta compra desenfreada, e portanto é importante e interessante que se divulgue e pesquise

cada  vez  mais  no  Brasil  esta  relação,  a  fim  de  que  os  órgãos  competentes  tomem

providências, assumindo um papel ativo nesta realidade de jovens compradores compulsivos,

criando formas de controle para o uso racional e limitado do cartão de credito.

Sheth  (2001),  classifica  as  compras  em planejadas  e não planejadas.  As  compras

planejadas são as que os clientes tinham planejado fazer antes de entrar na loja e as compras

não planejadas são as que os clientes não pretendiam fazer antes de entrarem na loja.

As compras por impulso, definida por Sheth (2001), são o caso extremo das compras

não planejadas;  itens comprados espontaneamente e sem nenhum tipo de premeditação. O
cliente compra em resposta a um impulso repentino de comprar algo. Essas compras são feitas

rapidamente sem nenhuma avaliação da necessidade.

O comprador compulsivo compra sem planejamento, por uma impulsão exagerada,

repetitiva e sem controle financeiro, facilitado pelo uso do cartão de crédito que proporciona o

poder de comprar sem necessariamente ter o dinheiro para pagar, podendo usar o limite do

cartão que não condiz no limite de seu poder de pagar e essa compra desenfreada não é focada

no objeto em si da compra, mas sim no prazer que o ato de comprar proporciona.
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4 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

Estudar o comportamento do consumidor para entender as razões que o fazem comprar

determinado item é imprescindível. Entender o porque de determinadas atitudes, crenças e

valores  que  os  tendenciam  a  tomar  determinadas  ações,  fazem  parte  das  estratégias  de

marketing afim  de  conhecer  melhor  o  perfil  do  cliente  e  tomar  decisões  acertadas  que

atendam as necessidades e desejos dos consumidores. Mowen (2003), define que “atitude é a

quantidade de afeição ou sentimento a favor ou contra um estímulo”. 

O quadro 2 mostra as diversas funções das intenções de compra e seus conceitos, para

um melhor entendimento das razões por que as pessoas tomam determinadas atitudes.

Função Utilitária Maximiza  compensações  e  minimiza  punições

recebidas de terceiros
Função de Defesa de Ego Protegem  as  pessoas  das  verdades  básicas  a

respeito  de  si  mesmas  e  ou  das  realidades

desagradáveis do mundo exterior.
Função de Conhecimento Diretrizes para simplificar a tomada de decisão
Função do Valor Fidelidade à marca
Função de Expressão do Valor Expressam seus valores centrais e seu conceito do

eu perante as outras pessoas.

Quadro 2 – Funções das intenções de compra

Fonte: Adaptado de Mowen (2003).

Através  das  informações  do  quadro  e  em  conformidades  com  que  as  pesquisas

demonstram que compradores compulsivos comparados a outros consumidores se destacam
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por ter baixa auto-estima ( D`Astous , Maltais,e Roberge, 1990; O`Guinn e Faber, 1989 a;
Scherbor,  Reish e Roab, 1990);  grande tendência a fantasiar  (  O`Guinn e Faber,  1989 a);
grande tendência para depressão ( Scherhorn et al 1990; Valence, d`Astous e Fortier, 1990); e
fortes tendências a reações de ansiedade e obcessão( O`Guinn e Faber, 1989 ; Sherhorn et al,
1990),  percebe-se que a função de defesa de ego e  a função de expressão do valor  são

predominantes nos compradores compulsivos.

As pessoas tem intenções de compra diversas,  de acordo  com suas  necessidade e

estímulos que também lhe são oferecidos. Os profissionais de  marketing sempre estão em

busca de respostas para entender e compreender os gostos do consumidores afim de prever

seus comportamentos de compra do presente e futuro.

Sheth (2001), afirma que como os profissionais de  marketing estão interessados em

prever o comportamento do cliente, eles estão extremamente empenhados em conhecer as

atitudes dos clientes em relação a seu produto ou serviço e outros elementos do composto do

marketing.

Allport (1935), define que atitudes são predisposições aprendidas a responder a um

objeto ou uma classe de objetos de forma consistentemente favorável ou desfavorável. Esta

visão de atitude é unidimensional. 

Sheth (2001), cita que os psicólogos identificaram 3 dimensões subjacentes à atitude

global: conhecimento, para o comprador compulsivo, o grande problema não o objeto em si

da compra, mas as consequências desta atitude que foge do controle, sentimento e ação. Com

isso essas atitudes servem como ponto de previsão do comportamento de um indivíduo como

também em inferir atitudes diante de seu comportamento.

As intenções de comportamento são definidas como as expectativas de se comportar

de determinada maneira em relação à aquisição , ao descarte e ao uso de produtos e serviços.

(MOWEN, p.143, 2003).

Ainda Mowen (2003), diz que o comportamento pode ser influenciado diretamente

quando intensas forças situacionais ou ambientais impulsionam o consumidor a agir.

Empresas  de  todo  o  mundo  estão  reconhecendo  a  importância  de  entender  o

comportamento do cliente como uma chave para seu sucesso. (SHETH, p. 32, 2001).

Peter Drucker  (1973 apud SHETH, p. 35), acredita que o propósito dos negócios é

criar e manter clientes satisfeitos. Embora as empresas tenham de ganhar dinheiro , isso é uma

necessidade e não um objetivo.
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Existem motivos  que estão  evidenciados  na  figura  abaixo,  onde  permite  entender

melhor o comportamento do cliente.

Figura 1– Motivos para entender o comportamento do cliente

Fonte: Sheth ( 2001).

Sheth (2001),  afirma que “focar  o cliente leva a servir  melhor as necessidades da

sociedade.  Da  mesma  forma,  no  mercado,  a  democracia dos  negócios  significa  que  as

empresas são governadas pelos e para os clientes”.  Ainda  Sheth  (2001),  corrobora  dizendo

que por esse motivo, a empresa orientada para o mercado concentra-se no entendimento das

necessidades e desejos dinâmicos de seus clientes.

4.1  Crenças, atitudes e comportamentos 

Dependendo do tipo de processo de compra, se determina qual efeito dentro de uma

hierarquia isso vai tomar, e as crenças, atitudes e comportamento se forma indireta através

desta hierarquia de efeitos.

No quadro 3 mostra as hierarquias de efeito.

Processo de Compra Hierarquia de Efeitos
Alto envolvimento Crenças – atitude – comportamento
Baixo envolvimento Crenças – comportamento – afeição
Experimental / impulso Afeição – comportamento – crenças
Influência comportamental Comportamento – crenças  - afeição
Quadro 3 – Hierarquias de efeitos
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Fonte: quadro adaptado com informações de Mowen ( 2003).

Na  hierarquia  de  alto  envolvimento,  as  crenças  ocorrem  primeiro,  seguidas  pela

afeição,  que é seguida pelo comportamento.  Ray (1973),   e neste caso ocorre quando os

consumidores estão muito envolvidos na busca da solução de problemas e com isso buscam

informações acerca de outros produtos e assim formam crenças sobre essas alternativas onde

gera a atitude e as duas juntas, crença e atitude, determina o comportamento.

Na  hierarquia  de  baixo  envolvimento,  os  consumidores  primeiro  formam  crenças

sobre o produto Mowen (2003). Os consumidores buscam praticamente nenhuma alternativa e

com isso a crença e logo após o comportamento, a atitude vem por último, visto que este

consumidor não se importa muito com alternativas.

A hierarquia experimental tem início segundo Mowen (2003), com uma forte resposta

afetiva  e  em  seguida  o  comportamento  resulta  em  sentimentos  fortes  e  finalmente

desenvolvem atitudes que justificam e explicam o comportamento.É caso das compras por

impulso.

Na hierarquia da influência comportamental ainda Mowen (2003),  afirma que são

intensas forças situacionais ou ambientais que levam o consumidor a realizar alguma ação

sem  ter  primeiro  formado  sentimentos  nem  afeições  acerca  do  objeto  da  compra.  O

comportamento,  portanto,  é  influenciado  diretamente,  sem  a  intervenção  de  crenças  ou

atitudes

Mowen (2006), comenta que quando as consequências da compra são avaliadas, e não

os atributos que um produto venha a ter, o pesquisador pode levar em consideração os fatores

que podem impedir as intenções de comportamento.

Para o comprador compulsivo, o grande problema não é o objeto em si da compra,

mas as conseqüências desta atitude que foge do controle. O fato de se fazer uma pergunta para

o consumidor sobre intenção de compra, já o predispõe a comprar.

Mowen  (2003),  afirma  que  o  simples  fato  de  fazer  perguntas  sobre  as  intenções

comportamentais é capaz de aumentar a probabilidade de que os consumidores venham a

comprar um produto.

Para Sheth (2001),  as crenças são expectativas quanto ao que alguma coisa é ou não é,

ou quanto ao que determinado objeto fará ou não fará. As declarações de crença ligam um

objeto a um atributo ou benefício.
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As empresas se familiarizam cada vez mais com o conceito  de orientação para o

cliente  e  com  isso  criam  e  inovam  constantemente  maneiras  de  os  clientes  comprarem

repetidamente e de forma contínua. Do ponto de vista comercial,  isso é contemporâneo e

benéfico para as empresas, pois conquistar e manter clientes é premissa básica, mesmo sendo

desafiadora para a empresas.

Do ponto de vista do marketing, a obsessão da empresa é fazer o que o cliente deseja,

e por esse motivo a empresa orientada para o mercado concentra-se no entendimento das

necessidades e desejos dinâmicos de seus clientes ( SHETH, p. 38, 2001).

5 METODOLOGIA DA PESQUISA
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Conforme visto nos capítulos anteriores,  foi  definido o problema,  o objetivo,  seus

pressupostos, porém, é necessário classificar a pesquisa, a amostra, o instrumento de coleta de

dados, a tabulação e análise de dados.

Para Mattar (2005), há razões intelectuais e razões práticas para essa busca incessante

de conhecimentos.  As razões intelectuais advêm do desejo inato no homem de conhecer,

aprender e compreender, afim de fazer algo melhor ou de maneira mais eficaz do que está

sendo feito,  ou para procurar  encontrar  soluções para  problemas específicos do cotidiano

humano.

Segundo Lakatos e Marconi (1983), o conhecimento científico é real (factual) porque

lida com ocorrências ou fatos, isto é, com toda forma de existência que se manifesta de algum

modo.

Para  Mattar  (2005),  as  pesquisas  de  marketing  básica  são  predominantemente

desenvolvidas em ambiente acadêmico por professores, pesquisadores, estudiosos e alunos de

pós-graduação,  visam aplicar,  desenvolver  ou  aprofundar  os conhecimentos  de marketing

como uma área de administração e tem a curiosidade intelectual ou acadêmica como principal

motivação e a compreensão como principal objetivo.

5.1 Amostra

A presente pesquisa foi realizada com estudantes universitários em 2009, na cidade de

Fortaleza. A amostra foi não probabilística e composta por 114 estudantes. Os questionários

foram aplicados em cursos da área de saúde em Instituição pública e particular. Estes cursos

foram escolhidos propositadamente, pois houve um critério de pesquisar alunos de classe A e

B . Das 114 entrevistas, 89 questionários completos foram considerados para análise deste

estudo. Foram desconsiderados os questionários dos entrevistados que não possuíam cartão de

crédito e os que não possuíam compatibilidade de informações.

Ainda na etapa do planejamento da pesquisa, tem-se a metodologia que compõe a

seguir  de  forma  detalhada:  o  tipo  de  pesquisa,  método  e  técnicas  de  coleta  de  dados,

população,  amostra  e  amostragem,  planejamento  da  coleta  de  dados  e  planejamento  do

processamento e da análise.



Conforme  Mattar  (2005),  as  pesquisas  de  marketing  básicas  passam  a  ter  uma

amplitude de decisão muito grande e escolherá seu tópico de pesquisa de acordo com seus

valores e interesses.

5.2  Coleta de dados

Na pesquisa foi usada a escala de Likert, ficando o questionário dividido em 2 partes: 

Parte 1 - item que define o comprador compulsivo, escala de 5 pontos do concordo

extremamente ao discordo extremamente e no mesmo questionário escala de 5 pontos para

outros itens que busca a mesma resposta de muito freqüente à nunca.

Parte 2 –itens que identificam a intensidade do uso do cartão de crédito, escala de

Likert  de 5 pontos entre concordo totalmente à discordo totalmente.

Foram tabulados e analisados os questionários parte “1” que basearam -se na escala de

Faber e O`Guinn (1992), conhecida como diagnostic screener for compulsive buying – DSCB.

Esta escala identifica e diagnostica a compra compulsiva.

A parte “2” foi baseado na escala de Roberts e Jones (2001), e buscou analisar o uso

do cartão de crédito. Esta escala relaciona a compra compulsiva ao grau de intensidade do uso

de cartão de crédito. Foi acrescentado ao questionário dados referentes ao sexo, idade e renda

familiar.

Calculou-se o nível de compulsividade obtido através das respostas do questionário de

Faber  e  O`Guinn  (1992).  A amostra  foi  dividida  em  quatro  partes  (quartis)  cada  parte

contendo aproximadamente 22 respondentes.  Dos 89 questionários, restringiu-se a analisar

mais profundamente os respondentes que ficaram com a pontuação mais próxima do limite da

compulsividade. Não houve estudantes que obtiveram pontuação abaixo de -1,34 na escala

que classifica segundo Faber e O`Guinn (1992) compradores compulsivos.

Para investigar  o nível  de intensidade no uso do cartão, foram usados os mesmos

critérios que os autores Robert e Jones (2001) utilizaram, ou seja, mesmo se tratando de uma

escala ordinal, foi calculada a média para avaliar os resultados obtidos e foi encontrado, no

presente estudo, a média de 3,48, então foram analisados as respostas sobre o uso do cartão de

crédito e comparadas as considerações. Dessa forma, a pesquisa de campo foi analisada e

comparada com as informações bibliográficas, comparando a realidade americana e brasileira.

5.3 Tipologia da pesquisa 
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Para  Mattar  (2005),  normalmente  uma  pesquisa  apresenta  uma  parte  inicial

exploratória que ajudará no delineamento da parte conclusiva.

Ainda Mattar (2005), as pesquisas conclusivas, chamadas também simplesmente de

pesquisa descritiva são caracterizadas por possuírem objetivos bem definidos, procedimentos

formais,  serem bem estruturadas e dirigidas para a solução de problemas ou avaliação de

alternativas de cursos de ação.

Esta pesquisa foi  estruturada,  conforme já relatado,  baseado na escala  de Faber e

O`Guinn (1992), e Roberts e Jones (2001), e cruzado informações de jovens com pontuação

mais próximo de compradores compulsivos e sua relação com o uso do cartão de crédito. No

questionário houve estatística descritiva em que mostra as características da amostra.

Gil  (2002),  comenta  que a  pesquisa  exploratória  tem como objetivo  proporcionar

maior familiaridade com o problema, para torná-lo mais explícito ou a elaborar hipóteses.

Diante  da  busca  de  informações  previstas  no  início  deste  trabalho,  mas  com um

questionário  elaborado  e  testado  pelos  autores  acima  citados,  validando  a  estrutura  do

questionário e exaurindo desta forma dúvidas na elaboração das questões, esta pesquisa é

exploratória inicialmente no intuito de ajudar na parte conclusiva do mesmo.

5.4 Coleta de dados 

A coleta de dados do trabalho foi através de questionário aplicado em sala de aula com

estudantes universitários do curso de Medicina e Fisioterapia.

Mattar (2005) comenta que a característica mais importante da pesquisa através de

questionários é ser o próprio respondente quem lê a pergunta e a responde diretamente no

instrumento de pesquisa, sem o auxílio dos entrevistadores.

No questionário original de Roberts e Jones (2001), possui informação de tipo de raça,

porém não foi colocado neste questionário tipo de raça, por não ter relevância essa definição

para caracterizar  o objeto do estudo em questão na pesquisa,  diferentemente também dos

EUA, o ano escolar foi retirado por não haver relevância no resultado final. A renda familiar

foi solicitada, porém mensal e não anual como ocorre nos EUA.

Malhotra (2006), define que a população – alvo envolve transformar a definição do problema
em uma afirmação precisa de quem deve e quem não deve ser incluído na amostra.
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Definição da população alvo

Determinação da composição da amostra

Escolha da técnica da amostragem

Determinação do tamanho da amostra

Executar o processo de amostragem

Quadro 4 – Processo de elaboração da amostragem

Fonte: Malhotra (2006)

População –

alvo

Unidade amostral Extensão Período

Universitários

do sexo 

masculino e 

feminino. 

Faixa etária 

17 à 25 anos 

de idade

Universidade

particular e pública

Cidade de Fortaleza 1º semestre de 2009

Quadro 5 – Elaboração da amostragem 

Fonte: elaboração própria

Uma classificação das técnicas  de amostragem é basicamente  de amostragem não

probabilística e amostragem probabilística. 

Para Malhotra (2006),  as limitações orçamentárias e de prazo, a população grande

demais e a pequena variância das características de interesse favorecem o uso da amostra, que

é igualmente preferível quando o custo do erro amostral é baixo, o custo do erro não amostral
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é elevado,  a natureza das medidas  é  destrutiva e  a atenção precisa  ser  focada  em casos

individuais.

Malhotra (2006), diz que a amostragem não probabilística em que o pesquisador pode,

arbitrária ou conscientemente, decidir os elementos a serem incluídos na amostra. As técnicas

de amostragem não probabilística comumente usadas incluem amostragem por conveniência,

por julgamento, por quotas e amostragem bola-de-neve.

Neste estudo foi usado a amostragem não probabilística e por conveniência, por ser

um  tipo  que  envolve  um  gasto  financeiro  menor,  fator  tempo  também  foi  levado  em

consideração.

Segundo Prates (2003),  no Brasil  o consumo compulsivo parece atingir  com mais

intensidade indivíduos com idade entre 14 e 25 anos.

Portanto, foi realizado critério  por idade nos questionários respondidos, considerando

alunos de 17 à 25 anos de idade. A idade mínima de 17 anos foi a média dos estudantes no

Brasil que ingressam no ensino superior e, em via de regra, já tem disponibilidade para obter

contas em bancos do tipo universitárias, estas tem um custo pequeno e eles já dispõem de um

cartão de crédito que muitas vezes não tem ônus para adquiri-lo.

5.5  Instrumentos de coleta de dados

Esta etapa veio consolidar todo o trabalho de planejamento e execução das primeiras

etapas desta pesquisa.

O instrumento usado na coleta de dados foram os questionários desenvolvidos por

Faber e O`Guinn (1992), Roberts e Jones(2001).

Inicialmente  foi  aplicado  um  pré-teste  com  os  questionários  preenchidos  pelos

próprios  alunos  em  sala  de  aula.  O  primeiro  pré-teste  foi  com  16  alunos,  no  qual  o

entrevistador explicou as razões da pesquisa e a confidencialidade dos dados.

Foi  observado  que  no  pré-teste,  houve  uma  dificuldade  dos  entrevistados  de

compreenderem algumas questões, isto foi devido as traduções dos questionários de forma

literal,  e também houve um erro do questionário que identifica as atitudes em relação ao

dinheiro,  no  qual  originalmente  é  uma  escala  de  Likert  de  7  pontos  e  foi  aplicado

erroneamente com  respostas de marcar sim e não.

Diante destas falhas no pré-teste, foi refeito o questionário, as traduções literais foram

modificadas de forma a adaptar uma melhor compreensão à língua portuguesa, porém e desta
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forma, não houve mudança no conteúdo das afirmações, bem como refeita de forma original

aos  questionários  americanos,  a  escala  de  Likert  ,  que  antes,  conforme  exposto,  foi

equivocadamente feita de outra forma que não a original.

Ainda Mattar (2005), instrumentos de coleta de dados mal elaborados, com questões

dúbias,  escalas  incorretas,  que  apresentam  dúvidas  quanto  ao  procedimento  para  o  seu

preenchimento, constituem uma das principais fontes de erros não amostrais. Portanto todo

cuidado na sua construção e na sua administração é fundamental para reduzir ao mínimo a

ocorrência de erros delas advindos.

Deste modo, refeito os questionários, conforme exposto nos modelos originais e com

linguagem mais clara das afirmativas para os entrevistados marcarem, foi aplicado novamente

um pré-teste com 5 alunos.

A segunda aplicação do pré-teste possibilitou a confirmação dos ajustes necessários

para melhor compreensão das perguntas dos questionários, mantendo assim a essência das

respostas de acordo com o que o estudo se propunha.

6  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Nos tópicos seguintes, promovem-se a apresentação e a análise dos dados coletados

das informações buscadas em campo. 

A amostra foi composta de 89 jovens universitários da cidade de Fortaleza, dos quais

21 do sexo masculino e 68 do sexo feminino, na faixa etária entre 17 e 25 anos, com renda

familiar mensal entre R$ 8.000,00 e R$ 30.000,00.
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Desta amostra estudada, foi  feito um paralelo  entre os resultados, apresentados no

gráfico 1 e  gráfico 2, e dos 22 estudantes que estão no quartil 1,13 gráfico 1 (escala de Faber

e O`Guinn) que mostra a tendência maior à região da compulsão,  3 respondentes obtiveram a

pontuação “1” ( escala de Roberts e Jones) que indica máxima intensidade no uso do cartão de

crédito.  Isso  mostra  que  os  jovens  que  possuem  características  mais  próximas  ao

comportamento de compra compulsiva pertencem ao grupo que usa o cartão de crédito de

forma mais intensa.

Cada item do questionário foi analisado individualmente. Nos questionários, dos itens

6.3 à 6.9,  onde está escrito “concordo extremamente”  e “muito frequente”  indicam graus

máximos  e  mínimos  de  compulsividade,  e   nos  itens  6.10  à  6.16  onde  há  “concordo

totalmente”, indica máxima intensidade no uso do cartão de crédito, exceto para os itens 6.17,

6.18, 6.19, 6.20 e 6.21, em que “concordo totalmente” está indicando mínima intensidade no

cartão de crédito, sendo estes os contra pontos dos itens 6.10 à 6.16.

Dos  itens  que  compõem  as  características  do  comprador  compulsivo  quando

analisados de forma individual, chamou  atenção o item 6.7 em que uma parte significante da

amostra tendencia à compulsão quando admitem que “compram para si algumas coisas no

intuito de se sentirem melhor”, mostrando assim que o sentimento de bem estar pelo fato de

comprar sobressai à importância do objeto da compra.

Quanto aos itens que mostram à intensidade de uso do cartão de crédito, apesar de na

média o resultado ter sido que o grupo pesquisado não usa de forma intensa o cartão de

crédito, quando se analisa individualmente as questões, percebe-se que os itens 6.15 e 6.16

tem uma tendência para a região de intensidade maior no uso do cartão de crédito, estes itens

consecutivamente afirmam: “sou mais impulsivo quando compro com o cartão de crédito” e

“gasto mais quando uso o cartão de crédito” , desta forma conclui-se que o cartão de crédito é

uma ferramenta que facilita às compras e a forma de uso da mesma estimula o indivíduo a

comprar mesmo não havendo necessidade. O poder do cartão de crédito no papel de forte

impulsionador  de compras  valida  ainda  mais  esta  pesquisa,  visto  que  o  perfil  do  grupo

estudado é predominantemente de jovens não compulsivos, que usam o cartão de crédito de

modo responsável e restrito.

Alguns questionários apresentaram, em alguns itens, ausência de resposta ou resposta

dupla,  acarretando uma modificação no total  de respostas analisadas especificamente para

aquele  item.  Essas  diferenças,  entretanto,  não  alteraram  significativamente  o  resultado

encontrado, a exceção da questão 6.10, que foi excluída do estudo de correlação dos itens e
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dos cálculos para identificar os níveis de intensidade do uso do cartão de crédito, por ter tido

um elevado número de não respondentes.

Quanto  à  correlação  das  duas  escalas  –  não  houve  resultado  dos  aspectos  do

comportamento de compra compulsiva associado ao uso do cartão de crédito, visto que não

foi identificado jovens com perfil de comprador compulsivo.

Black (2001), reforçou em sua pesquisa que a compra compulsiva tem uma relação

direta com o uso intenso do cartão de crédito. Este presente estudo está em conformidade com

o resultado da pesquisa do autor citado.

Oliveira  (2004),  em  sua  pesquisa  realizada  com  estudantes  universitários  de  São

Paulo,  baseando-se na escala  de Roberts  e  Jones(  2001),  calculou  a média  que indica  a

intensidade de uso do cartão de crédito e obteve um resultado de 4,08 e a investigação feita

por Roberts e Jones (2001), resultou na média de 2,40 o valor de uso do cartão de crédito por

estudantes  americanos,  o  que  significa  que  os  estudantes  brasileiros  comparados  aos

estudantes americanos demonstraram um comportamento menos orientado ao uso intenso e

desregulado do cartão de crédito, e entre brasileiros, os estudantes cearenses possuem um

comportamento  mais  orientado  ao  uso  intenso  do  cartão  de  crédito  que  os  estudantes

paulistas.

Os itens 6.1 e 6.2 mostram respectivamente o grau de compulsividade da amostra

estudada e o nível de intensidade do uso do cartão de crédito e foi feita a correlação destes

resultados.

Os  itens  subsequentes  (6.3  à  6.21)  mostram  em  forma de  tabela  e  gráfico,  com

comentários,  os resultados das questões (item por item) abordadas no questionário,  desta

forma  analisada  consegue-se  identificar  os  itens  que  diferem  do  resultado  geral  que

predomina  jovens não compulsivos, que usam o cartão de crédito de modo responsável e

restrito.  Os  itens,  portanto,  6.7,  6.15  e  6.16,  destacam-se  por  possuírem  resultados  que

tendenciam a região de compra compulsiva e uso intenso do cartão de crédito.

 

6.1 Análise do comportamento de compra compulsiva

Para ser caracterizado como comportamento de comprador compulsivo pela escala de

Faber e O`Guinn (1992), é necessário obter pontuação abaixo de -1,34, e a pontuação mais

baixa  obtida   pelos  entrevistados  foi  de  0,81,  portanto  não  foi  identificado  jovens  com

comportamento compulsivo.
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A  mediana  encontrada  foi  de  1,29,  sendo  o  valor  0,81  correspondente  ao

comportamento mais próximo à compra compulsiva e o valor 2,33 correspondente ao mais

afastado da compulsividade. Isso significa que a pontuação de 1,29 divide a amostra em duas

partes iguais e que aproximadamente 44 respondentes encontram-se na faixa de 1,13 e 2,10.

Os jovens com menos propensão à compulsividade estão no quartil  2,10 ( faixa de

2,10 a 2,33), que soma aproximadamente 22 estudantes.

Os universitários que se encontram no quartil 1,13 (faixa de 1,13 a 0,81) apresentam

maiores indícios de compulsão nas compras, somando aproximadamente 22 indivíduos.

GRÁFICO 1 : Comportamento de compra compulsiva 

6.2  Intensidade no uso do cartão de crédito

A escala de Roberts e Jones (2001), baseia-se na escala de Likert, onde “1” representa

o nível mais intenso no uso do cartão de crédito e “5” representa a menor intensidade. Os

autores utilizaram a média para avaliar os valores obtidos, apesar de se tratar de uma escala

ordinal, e encontraram o valor de 2,40. Oliveira ( 2004), em sua investigação com estudantes

universitários em São Paulo, encontrou uma média de 4,08.

Na  presente  investigação,  foi  encontrado  a  média  de 3,48,  o  que  significa  que

comparado aos americanos, os brasileiros demonstraram um comportamento menos voltado
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ao uso desregulado e intenso do cartão de crédito. Esse resultado não surpreende pelo fato de

os EUA serem o país de referência em consumo.

Comparando com os universitários paulistas, os estudantes cearenses apresentaram um

comportamento mais voltado para o uso intenso e desregulado do cartão de crédito. 

Do total de 89 respondentes, 51 obtiveram pontuação 5, ou seja, intensidade mínima

no uso do cartão e portanto esse grupo não é afetado pelas facilidades que o cartão de crédito

proporciona para a realização de compras.

Do total de 89 respondentes, 3 obtiveram pontuação 1, ou seja, são influenciados na

máxima intensidade no uso do cartão de crédito.

A mediana encontrada foi de 3,72 que divide a amostra em duas partes iguais, sendo o

quartil de 2,28 ( faixa de 2,28 a 2,62)

Dos 22 estudantes que estão no quartil 1,13 gráfico 20 (escala de Faber e O`Guinn)

que mostra a tendência maior à compulsão, 3 deles são os que obtiveram a pontuação “1”,

pontuação máxima na intensidade no uso do cartão de crédito ( escala de Roberts e Jones).

Percebeu-se então o grupo que mais  se aproximou do índice de compulsividade,  usam o

cartão de crédito mais intensamente.

GRÁFICO 2 : Intensidade no uso do cartão de crédito 

6.3 Se eu tenho algum dinheiro no fim do mês, eu tenho que gastar

Tabela 1

RESPOSTA
ALUNO

QUANTIDADE PERCENTUAL (%)
CONCORDO

EXTREMAMENTE
3 3 

CONCORDO

PARCIALMENTE
23 25

NÃO CONCORDO

NÃO DISCORDO
22 25

ÀS VEZES 

DISCORDO
19 22
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DISCORDO 

TOTALMENTE
22 25

TOTAL 89 100

Fonte: Dados da pesquisa, 2009.

                                             Gráfico 3

Fonte: dados da pesquisa, 2009.

Pelo gráfico 1, verifica-se que 63 respondentes, ou seja 72% da população, não concorda que

tenham que gastar todo o dinheiro no fim do mês, portanto indicando que o comportamento

dos alunos possui uma orientação predominantemente não compulsiva.

6.4 Sinto que as pessoas podem ficar horrorizadas se souberem dos meus hábitos de

gastos

Tabela 2

RESPOSTA
ALUNO

QUANTIDADE PERCENTUAL (%)
MUITO FREQUENTE 1 1

FREQUENTE 4 4
ÀS VEZES 29 34

RARAMENTE 43 48
NUNCA 12 13
TOTAL 89 100

Fonte: dados da pesquisa, 2009.

Gráfico 4
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Fonte: dados da pesquisa, 2009.

Neste ítem, percebeu-se que a maioria dos respondentes 84 alunos do total de 89, não se

julgam exagerados no ato de gastar ao ponto das pessoas ficarem assustadas com seus hábitos

de gastos, dessa forma, caracterizando uma tendência de não compulsividade.

6.5 Compro coisas mesmo que eu não possa me dar ao luxo delas

Tabela 3

RESPOSTA
ALUNO

QUANTIDADE PERCENTUAL (%)
MUITO FREQUENTE 0 0

FREQUENTE 3 3
ÀS VEZES 16 18

RARAMENTE 32 36
NUNCA 37 43
TOTAL 88 100

Fonte: dados da pesquisa, 2009.

                                         Gráfico 5
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Fonte: dados da pesquisa, 2009.

A maioria dos alunos, 85 alunos que correspondem a 97%, não se julgam compradores de

coisas que não estão ao alcance dos mesmos, assim o grupo tendencia a não ser compradores

compulsivos.

Por ter tido um respondente que fez dupla marcação neste item, não foi considerado a resposta

do mesmo, de modo que totalizou para esta pergunta 88 respondentes.

6.6 Passo um cheque mesmo quando eu sei que não tenho nenhum dinheiro no banco

para cobrir esse cheque

Tabela 4

RESPOSTA
ALUNO

QUANTIDADE PERCENTUAL (%)
MUITO FREQUENTE 0 0

FREQUENTE 0 0
ÀS VEZES 0 0

RARAMENTE 4 4
NUNCA 85 96
TOTAL 89 100

Fonte: dados da pesquisa, 2009.

Gráfico 6
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Fonte: dados da pesquisa, 2009.

Esta resposta foi, praticamente, unânime pois os respondentes afirmaram não passar cheque,

mesmo  sabendo  que  suas  contas  estão  negativas,  apenas  4  alunos  do  universo  de  89

afirmaram raramente acontecer isso, os demais deram como resposta nunca, porém é sabido

que atualmente o uso de cheque tem diminuído, e sendo substituído pelo uso do cartão de

crédito,portanto não significa, de forma exata, por esta afirmação que os mesmos tem controle

sobre suas contas.

6.7 Compro para mim algumas coisas no intuito de fazer eu mesmo me sentir melhor

Tabela 5

RESPOSTA
ALUNO

QUANTIDADE PERCENTUAL (%)
MUITO FREQUENTE 20 22

FREQUENTE 23 26
ÀS VEZES 34 38

RARAMENTE 8 9
NUNCA 4 5
TOTAL 89 100

Fonte: dados da pesquisa, 2009.

Gráfico 7
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Fonte: dados da pesquisa, 2009.

Essa  resposta  já  se  percebe  que  os  respondentes,  77 alunos  que  correspondem  à  86%

responderam  que  compram  para  se  sentir  melhor,  ou  seja,  não  compram  apenas  por

necessidade,  mas  há  um  sentimento  de  compensação  que  é  evidente  em  momentos  de

compra.Por esta afirmação, o grupo tendenciou ao nível de compradores compulsivos.

6.8 Sinto ansiedade ou nervosismo nos dias que eu não vou comprar

Tabela 6

RESPOSTA
ALUNO

QUANTIDADE PERCENTUAL (%)
MUITO FREQUENTE 0 0

FREQUENTE 2 2
ÀS VEZES 6 6

RARAMENTE 18 20
NUNCA 63 72
TOTAL 89 100

Fonte: dados da pesquisa, 2009.

Gráfico 8
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Fonte: dados da pesquisa, 2009.

Os alunos responderam - 87 alunos correspondente à 98% - que não sentem nervosismo ou

ansiedade quando não vão às compras. Essa característica é evidenciada em compradores

compulsivos, portanto dos respondentes houve uma forte tendência a não ser compradores

compulsivos.

6.9 Faço somente o pagamento mínimo do meu cartão de crédito

Tabela 7

RESPOSTA
ALUNO

QUANTIDADE PERCENTUAL (%)
MUITO FREQUENTE 2 2

FREQUENTE 6 7
ÀS VEZES 18 21

RARAMENTE 11 13
NUNCA 50 57
TOTAL 87 100

Fonte: dados da pesquisa, 2009.

Gráfico 9
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Fonte: dados da pesquisa, 2009.

Em relação a fazer apenas o pagamento mínimo do mês no cartão de crédito, 79 alunos que

corresponde à 91%, responderam não agir dessa forma, mais uma vez tendenciando ao não

comportamento de compradores compulsivos, esta resposta está em acordo com o item 6.13

que apresentou o índice de 8% à resposta que frequentemente paga o mínimo do cartão de

crédito.

Neste  ítem  foram  considerados  87  respostas,  visto  que  2  alunos  não  responderam  essa

questão.

6.10 Meu cartão está frequentemente no seu limite máximo de crédito

Tabela 8

RESPOSTA
ALUNO

QUANTIDADE PERCENTUAL (%)
CONCORDO 

TOTALMENTE
4 6

CONCORDO

PARCIALMENTE
4 6

NÃO CONCORDO

NÃO DISCORDO
14 20

DISCORDO

PARCIALMENTE
18 25

DISCORDO

 TOTALMENTE
31 43

TOTAL 71 100
Fonte: dados da pesquisa, 2009.
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Fonte: dados da pesquisa, 2009.

Dos respondentes, 63 alunos correspondente a 88%,  afirmam não usar o limite máximo do

crédito. Para este item foram considerados 71 respostas, pois 18 alunos não marcaram esta

questão. Por este motivo, no cálculo do resultado final, que mostra a influencia do cartão de

crédito, essa questão não foi considerada para que não houvesse viés na resposta.

6.11 Frequentemente utilizo crédito disponível em um cartão para fazer pagamento de

outro cartão de crédito. 

Tabela 9

RESPOSTA
ALUNO

QUANTIDADE PERCENTUAL (%)
CONCORDO 

TOTALMENTE
3 3

CONCORDO

PARCIALMENTE
5 6

NÃO CONCORDO

NÃO DISCORDO
11 12

DISCORDO

PARCIALMENTE
19 21

DISCORDO

 TOTALMENTE
51 58

TOTAL 89 100

Fonte: dados da pesquisa, 2009.

Gráfico 11
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Fonte: dados da pesquisa, 2009.

A maioria, 81 dos alunos que corresponde à 91%, afirmam não usar um cartão de crédito para

cobrir a conta de outro cartão de crédito. Este ítem mostra um descontrole financeiro pelo ato

de comprar, o que não se observa, em sua maioria, neste grupo.

6.12 Tenho vários cartões de crédito.

Tabela 10

RESPOSTA
ALUNO

QUANTIDADE PERCENTUAL (%)
CONCORDO 

TOTALMENTE
5 6

CONCORDO

PARCIALMENTE
8 9

NÃO CONCORDO

NÃO DISCORDO
8 9

DISCORDO

PARCIALMENTE
8 9

DISCORDO

 TOTALMENTE
59 67

TOTAL 88 100

Fonte: dados da pesquisa, 2009.

Gráfico 12
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Fonte: dados da pesquisa, 2009.

Os estudantes não possuem muitos cartões de crédito, 75 que correspondem à 85%.

Neste item, foram considerados 88 respostas, visto que 1 aluno não respondeu.

6.13 Frequentemente pago somente o mínimo da minha fatura do cartão de crédito

Tabela 11

RESPOSTA
ALUNO

QUANTIDADE PERCENTUAL (%)
CONCORDO 

TOTALMENTE
2 2

CONCORDO

PARCIALMENTE
5 6

NÃO CONCORDO

NÃO DISCORDO
12 14

DISCORDO

PARCIALMENTE
11 13

DISCORDO

 TOTALMENTE
57 65

TOTAL 87 100

Fonte: dados da pesquisa, 2009.
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Fonte: dados da pesquisa, 2009.

Confirma por este resultado que a maioria dos alunos não tem hábito de pagar apenas o

mínimo do cartão de crédito, mostrando que o grupo tem tendência a não ser influenciado

pelo cartão de crédito.Foi considerado neste ítem, 87 respostas, visto que 2 não responderam. 

6.14 Sou menos preocupado com o preço do produto quando uso cartão de crédito

Tabela 12

RESPOSTA
ALUNO

QUANTIDADE PERCENTUAL (%)
CONCORDO 

TOTALMENTE
11 12

CONCORDO

PARCIALMENTE
25 28

NÃO CONCORDO

NÃO DISCORDO
8 9

DISCORDO

PARCIALMENTE
23 26

DISCORDO

 TOTALMENTE
22 25

TOTAL 89 100

Fonte: dados da pesquisa, 2009.
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Fonte: dados da pesquisa, 2009.

60% dos alunos se mostram conscientes com o preço do produto, mesmo quando a forma de

pagamento é via cartão de crédito, mostrou assim uma tendência por parte deste grupo ter o

controle da situação da compra.

6.15 Sou mais impulsivo quando compro com cartão de crédito

Tabela 13

RESPOSTA
ALUNO

QUANTIDADE PERCENTUAL (%)
CONCORDO 

TOTALMENTE
15 17

CONCORDO

PARCIALMENTE
36 40

NÃO CONCORDO

NÃO DISCORDO
15 17

DISCORDO

PARCIALMENTE
14 16

DISCORDO

 TOTALMENTE
9 10

TOTAL 89 100

Fonte: dados da pesquisa, 2009.
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Fonte: dados da pesquisa, 2009.

Referente à impulsividade quando está comprando com cartão de crédito, 74% dos alunos se

dizem mais tendenciosos a comprar de forma impulsiva quando a forma de pagamento é o

cartão de crédito, confirmando assim a influencia do cartão de crédito nas compras.

6.16 Gasto mais quando uso o cartão de crédito

Tabela 14

RESPOSTA
ALUNO

QUANTIDADE PERCENTUAL (%)
CONCORDO 

TOTALMENTE
20 22

CONCORDO

PARCIALMENTE
47 53

NÃO CONCORDO

NÃO DISCORDO
8 9

DISCORDO

PARCIALMENTE
7 8

DISCORDO

 TOTALMENTE
7 8

TOTAL 89 100

Fonte: dados da pesquisa, 2009.
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Fonte: dados da pesquisa, 2009.

A maioria dos alunos,  84% afirmam que gastam mais quando usam o cartão de crédito,

evidenciando mais uma vez a influencia do cartão de crédito nas compras.

6.17  Raramente sou inconsequente fazendo pagamentos

Tabela 15

RESPOSTA
ALUNO

QUANTIDADE PERCENTUAL (%)
CONCORDO 

TOTALMENTE
17 20

CONCORDO

PARCIALMENTE
22 25

NÃO CONCORDO

NÃO DISCORDO
16 18

DISCORDO

PARCIALMENTE
10 12

DISCORDO

 TOTALMENTE
22 25

TOTAL 87 100

Fonte: dados da pesquisa, 2009.
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Fonte: dados da pesquisa, 2009.

A maioria dos alunos (63%), afirmam sua preocupação e responsabilidade em pagar o cartão

de crédito em dia (confirmado no  ítem 6.13) e não pagar somente o mínimo ( confirmado nos

itens 6.9 e 6.14).

6.18 Raramente ultrapasso o limite de crédito

Tabela 16

RESPOSTA
ALUNO

QUANTIDADE PERCENTUAL (%)
CONCORDO 

TOTALMENTE
35 40

CONCORDO

PARCIALMENTE
17 20

NÃO CONCORDO

NÃO DISCORDO
6 7

DISCORDO

PARCIALMENTE
10 11

DISCORDO

 TOTALMENTE
19 22

TOTAL 87 100

Fonte: dados da pesquisa, 2009.
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Fonte: dados da pesquisa, 2009.

Este item confirma a resposta  do item 6.10, em que os alunos afirmam não ultrapassar o

limite máximo de crédito, mostrando então controle financeiro.

Foi considerado 87 respostas, pois 2 alunos não responderam a esta afirmação.

6.19 Raramente utilizo dinheiro adiantado no meu cartão de crédito

Tabela 17

RESPOSTA
ALUNO

QUANTIDADE PERCENTUAL (%)
CONCORDO 

TOTALMENTE
27 31

CONCORDO

PARCIALMENTE
17 19

NÃO CONCORDO

NÃO DISCORDO
19 22

DISCORDO

PARCIALMENTE
8 9

DISCORDO

 TOTALMENTE
17 19

TOTAL 88 100

Fonte: dados da pesquisa, 2009.
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Fonte: dados da pesquisa, 2009.

Os  alunos  confirmam  (72%),  não  pegarem  emprestado  dinheiro  do  cartão  de  crédito.

Confirmado através do  item 6.11, mostrando uma tendência do grupo a não ser influenciado

pelo  cartão  de  crédito.Foi  considerado  para  esta  questão  88  respostas,  pois  1  aluno não

respondeu a este item.

6.20 Preocupo-me como irei pagar prontamente meu débito do cartão de crédito

Tabela 18

RESPOSTA
ALUNO

QUANTIDADE PERCENTUAL (%)
CONCORDO 

TOTALMENTE
21 24

CONCORDO

PARCIALMENTE
25 28

NÃO CONCORDO

NÃO DISCORDO
7 8

DISCORDO

PARCIALMENTE
11 12

DISCORDO

 TOTALMENTE
25 28

TOTAL 89 100

Fonte: dados da pesquisa, 2009.
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Fonte: dados da pesquisa, 2009.

Os alunos mostram uma preocupação em pagar a conta do cartão de crédito, 60% do grupo,

evidenciando assim uma responsabilidade e controle no uso do cartão de crédito.

6.21 Sempre pago meu cartão de crédito no final de cada mês

Tabela 19

RESPOSTA
ALUNO

QUANTIDADE PERCENTUAL (%)
CONCORDO 

TOTALMENTE
61 69

CONCORDO

PARCIALMENTE
17 19

NÃO CONCORDO

NÃO DISCORDO
2 2

DISCORDO

PARCIALMENTE
1 1

DISCORDO

 TOTALMENTE
8 9

TOTAL 89 100

Fonte: dados da pesquisa, 2009.

Gráfico 21
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Fonte: dados da pesquisa, 2009.

A maioria dos alunos (80%) confirmam pagar o cartão de crédito prontamente no final do

mês,  em congruência  com a resposta do item 6.13, mostrando assim controle nos gastos

financeiros.

7 CONCLUSÕES

Foi  observado que o grupo pesquisado não possui  jovens com comportamento de

compra compulsiva, porém os estudantes desse estudo possuem uma tendência à compulsão,

quando se refere a comprar algo para se sentir melhor, mostrando que, às vezes, realizam uma

compra não pelo objeto em si, mas pelo prazer que o ato de comprar proporciona.

Em relação à impulsividade para compras, é elevada quando se está comprando com

cartão de crédito, mas especificamente, neste grupo estudado, as compras por impulso não

necessariamente trouxeram consequências de endividamento, ou seja, mesmo percebendo que

compram mais por estar com o cartão de crédito não extrapolam o limite  ocasionando falta de

controle financeiro.

Portanto, o grupo que está mais próximo ao comportamento compulsivo usam o cartão

de crédito de forma intensa mais pelo fato desta ferramenta ser de fácil acesso e na atualidade

ser a mais usada em compras, estando assim em conformidade ao pressuposto que os jovens

com perfil de comprador compulsivo usam mais intensamente o cartão de crédito.
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Foi identicado no estudo um grupo de jovens que têm uma tendência a usar o cartão de

crédito  de forma mais  intensa,  mas grande parte  deste grupo não possui  tendência  a ser

comprador compulsivo e portanto negativa o pressuposto que os jovens que possuem cartão

de crédito são mais propensos a tornarem-se compradores compulsivos.

Os consumidores com tendência a serem compradores compulsivos têm o cartão de

crédito como aliado por ser um meio fácil de acesso ao crédito e como é um meio que permite

comprar sem, necessariamente, ter o dinheiro no momento da compra, o descontrole pode

desencadear uma dívida associada a problemas financeiros sérios.

Portanto, o cartão de crédito é uma ferramenta facilitadora para comprar de forma

impulsiva, mas não é uma ferramenta que pode facilitar o consumidor a se transformar em

comprador compulsivo, pode sim o cartão de crédito ser um potencializador para compra

impulsiva.

Neste estudo não houve jovens com perfil de compradores compulsivos. Observou-se

jovens controlados, que fazem uso do cartão de crédito de forma racional, e portanto estão

dentro da normalidade de estudo do comportamento do consumidor. 

7.1 Referente ao objetivo geral

Neste estudo buscou analisar aspectos do comportamento de compra compulsiva em

jovens universitários com o uso do cartão de crédito, porém por não ter identificado esse

perfil  de comportamento na amostra pesquisada, não foi  possível atingir  o objetivo geral,

porém foi  feito uma correlação do uso do cartão de crédito com os  jovens que mais se

aproximaram do perfil de comprador compulsivo.

7.2 Referente aos objetivos específicos

No que se refere aos objetivos específicos, o primeiro foi identificar a pontuação dos

estudantes universitários classificados como compradores compulsivos – a pontuação mínima

encontrada na amostra foi de 0,81, mas para ser caracterizado como comprador compulsivo

deve receber uma pontuação menor ou igual  à -1,35 (escala de Faber  e O`Guinn,  1992),

portanto não foi identificado, na amostra, o perfil de comprador compulsivo.
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Com relação ao segundo objetivo – foi identificar os graus mínimos e máximos de

compulsividade de seu comportamento, e identificou o grau mínimo de compulsão 2,33 e o

máximo de compulsão 0,81 no grupo pesquisado.

Quanto ao terceiro objetivo – grupos com menor e maior intensidade no uso do cartão

de crédito; no grupo estudado foi identificado 3 jovens com máxima intensidade no uso do
cartão de crédito e 51 com intensidade mínima no uso do cartão de crédito, e o grupo com

intensidade  máxima  faz  parte  do  grupo  que  está  mais próximo  do  perfil  de  comprador

compulsivo,  concluindo que os jovens  com mais  propensão a  ter  o  perfil  de  comprador

compulsivo são usuários máximos de cartão de crédito.

7.3 Considerações finais e sugestões para trabalhos futuros

Esta pesquisa buscou responder qual é a relação do comprador compulsivo com o uso

do cartão de crédito e para rematar o estudo, faz-se necessário evidenciar algumas limitações

encontradas  na  pesquisa  realizada  e  também  ressaltar  algumas  sugestões  para  trabalhos

futuros.

No que se refere às limitações encontradas em relação à pesquisa, têm-se:

-  foi  feito  uso  de  técnicas  não  probabilísticas,  na amostra  da  pesquisa,  e  por

conseqüência não foi representativa, não permitindo assim expandir resultados;
-  a  pesquisa  de campo  limitou-se  apenas  à  duas  universidades  de  Fortaleza  com

estudantes da área de saúde;
- o questionário tinha uma grande quantidade de itens, tornando cansativo por parte

dos respondentes.

Apesar das restrições, o estudo abriu caminho para outras pesquisas e descobertas. As

sugestões poderão contribuir para um melhor entendimento da compra compulsiva em jovens

brasileiros  e o uso do cartão  de crédito,  visto  que ainda é  muito  restrito  e ainda pouco

desenvolvido estudos sobre compra compulsiva no Brasil. As sugestões são as seguintes:

-  ampliar  a  amostra,  utilizando  técnicas  probabilísticas  representativas  para  a

população;
- verificar diferenças no perfil de jovens com comportamento de compra compulsiva,

considerando fatores demográficos, como idade, sexo, nível de escolaridade; e
- pesquisa com estudantes de outras áreas.
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ANEXO A – QUESTIONÁRIOS DA PESQUISA

PARTE 1 ( COMPRA COMPULSIVA)

1. Por  favor,  indique  quanto  você  concorda  ou  discorda  com  cada  uma  das
declarações abaixo. Coloque X no espaço que melhor indicar como você se
sente sobre cada afirmação.

Indique com um X com que freqüência você vivencia as seguintes afirmações.

a)Se eu tenho algum 
dinheiro no fim do mês, 
eu tenho que gastar.

Concordo extremamanente  Concordo parcial  Não concordo  às vezes discordo  discordo 
totalmente

    Não discordo
                  (1)            (2)         (3)           (4)             (5)

a) Sinto que as pessoas podem ficar 
horrorizados, se souberem dos meus 
hábitos de gastos.

b) Compro coisas, mesmo que eu não 
possa me dar ao luxo delas.

c) Passo um cheque, mesmo quando eu 
sei que não tenho nenhum dinheiro no
banco para cobrir este cheque 

d) Compro para mim algumas coisas no 
intuito de fazer eu mesmo me sentir 
melhor

e) Sinto ansiedade ou nervosismo nos 
dias que eu não vou comprar

f)   Faço somente o pagamento mínimo do 
meu cartão de crédito

MUITO FREQUENTE  FREQUENTE    ÀS VEZES     RARAMENTE      NUNCA
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2..Indique com um X o que mais se aproxima às suas atitudes em relação ao uso do cartão de

crédito.

PARTE 2 (CARTÃO DE CRÉDITO)

CONCORDO    CONCORDO       NÃO CONCORDO    DISCORDO    DISCORDO  

TOTAL                     PARCIAL           NÃO DISCORDO      PARCIAL          TOTAL
           (1)              (2)              (3)          (4)        (5)

                       

1.MEU CARTÃO ESTÁ 
FREQUENTEMENTE NO SEU LIMITE 
MÁXIMO DE CRÉDITO

2. FREQUENTEMENTE UTILIZO 
CRÉDITO DISPONÍVEL EM UM 
CARTÃO PARA  FAZER PAGAMENTO 
DE OUTRO CARTÃO DE CRÉDITO

3. TENHO VÁRIOS CARTÕES DE 
CRÉDITO

4 FREQUENTEMENTE,  PAGO 
SOMENTE O MÍNIMO  DA MINHA 
FATURA  DO CARTÃO DE CRÉDITO

5. SOU MENOS PREOCUPADO COM O 
PREÇO DO PRODUTO  QUANDO USO 
O CARTÃO DE CRÉDITO

6. SOU MAIS IMPULSIVO QUANDO  
COMPRO COM O CARTÃO DE 
CRÉDITO

7.GASTO MAIS QUANDO USO O 
CARTÃO DE CRÉDITO

8. RARAMENTE SOU 
INCONSEQUENTE  FAZENDO 
PAGAMENTOS NO MEU CARTÃO DE 
CRÉDITO

9 RARAMENTE ULTRAPASSO O  
LIMITE DE CRÉDITO

10. RARAMENTE UTILIZO DINHEIRO 
ADIANTADO NO MEU CARTÃO DE 
CRÉDITO

11. PREOCUPO-ME COMO IREI PAGAR
PRONTAMENTE MEU DÉBITO DO 
CARTÃO DE CRÉDITO

12. SEMPRE PAGO MEU CARTÃO DE 
CRÉDITO NO FINAL DE CADA MÊS
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1. SEXO M(  ) F(  )
1. SEXO M(   )    F(   )
2.IDADE _________________
3.RENDA FAMILIAR MENSAL R$_____________

OBRIGADA PELA SUA PARTICIPAÇÃO!!
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