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FATORES CARACTERÍSTICOS DOS CONSUMIDORES DE 
COMPRAS COLETIVAS: ESTUDO SOB A PERSPECTIVA DA 
IMPULSIVIDADE, MATERIALISMO E TURBOCONSUMIDOR 
 

RESUMO 

Vários estudos acerca do comportamento do consumidor retratam que a impulsividade e o 
materialismo são presentes nas decisões de compra, sobretudo naquelas de compra 
coletiva. Neste sentido, Lipovestky (2007) destaca que o perfil do turboconsumidor, 
aquele que é caracterizado por sua pressa, imediatismo e por procurar a acessibilidade 
dos produtos. Assim, a presente pesquisa tem o objetivo de analisar os fatores 
influenciadores na tomada de decisão de compras coletivas sob a perspectiva da 
impulsividade, materialismo e do turboconsumidor. O estudo é de natureza quantitativa, 
onde um questionário de 14 itens baseados nas escalas de Donuth e Gilliand (1996), 
Richins (1987) e nas afirmação de Lipovestky (2007) foi enviado através de redes sociais 
e e-mails. Os sujeitos da pesquisa foram 322 consumidores de compra coletiva advindos 
de diferentes estados do Brasil, sendo a maior proporção deles do Ceará. Desta maneira, 
pode-se considerar como fatores influenciadores das compras coletivas as seguintes 
proposições das escalas colocadas: considero que as imagens do produto e a 
comunicação sobre ele são essenciais em um processo de compra, seria mais feliz se 
pudesse comprar mais coisas, costumo fazer compras não planejadas e gosto de comprar 
produtos acessíveis, como da Internet.  
 
PALAVRAS-CHAVE: compras coletivas, turboconsumidor, impulsividade, materialismo. 
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INTRODUÇÃO 
 

Diversos estudos do marketing acerca de comportamento do consumidor 

têm dado uma atenção em busca de uma compreensão mais significativa de suas 

características para comprar determinado produto. O entrosamento entre as etapas e os 

influenciadores no processo são considerados essenciais para os profissionais de 

marketing no desenvolvimento de estratégias de segmentação e posicionamento, como 

para todos os elementos do marketing – produto, praça, promoção e preço. Neste sentido, 

surgem as questões das compras por impulsividade (COSTA; LARÁN, 2003). 

Vários fatores podem influenciar o comportamento do consumidor, dentre 

eles: a impulsividade individual dos consumidores e as estratégias do mix de marketing. A 

compra por impulso é aquela não planejada, ou seja, quando a vontade de ter 

determinado produto ou serviço é algo que surge um pouco antes da compra. Esse grau 

de impulsividade dos consumidores depende das estratégias utilizadas, pois eles 

respondem a esta de formas distintas (DIAS et. al, 2014).  

Em alguns estudos verificou-se que um dos influenciadores dessa compra 

por impulso é o materialismo (DITTMAR; BEATTIE; FRIESE, 1996; DIAS et al, 2013). O 

materialismo é considerado como uma situação em que “as posses materiais exercem um 

papel importante para estabelecer e manter estados afetivos positivos” e o “grau de apego 

ao objeto associado ao estado de bem estar” na vida da pessoa (RICHINS E DAWSON, 

1992, p. 304).  

Nesse sentido do materialismo e comportamento do consumidor é 

destacada a sociedade de hiperconsumo. Lipovestky (2007) apresenta três tipos de 

consumidor: o hiperconsumidor, o turboconsumidor e o neoconsumidor. No presente 

artigo será dado destaque ao perfil do turboconsumidor, aquele que é caracterizado por 

sua pressa, imediatismo e por procurar a acessibilidade dos produtos.  

Uma das formas de caracterizar o turboconsumidor é nas compras coletivas. 

Pois, conforme Felipini (2011), as compras coletivas utilizam a facilidade da Internet 

agregada a um desconto expressivo como maneira de alcance maior dos consumidores e 

persuasão à decisão de compra. Essas compras caracterizam-se por sua impulsividade, 

acessibilidade e rapidez (DIAS et al., 2014). Dessa forma, apresentam diversas 

particularidades do turboconsumidor. 

Assim, o presente artigo objetiva analisar os fatores influenciadores na 

tomada de decisão de compras coletivas sob a perspectiva da impulsividade, 

materialismo e do turboconsumidor. Para atingi-lo foram estabelecidos dois objetivos 

específicos: i) Identificar fatores de similaridade entre impulsividade de compra, 

materialismo e turboconsumidor nas compras coletivas, ii) identificar a relação dos 

construtos e impulsividade de compra, materialismo e turboconsumidor nas compras 

coletivas. 



FATORES CARACTERÍSTICOS DOS CONSUMIDORES DE COMPRAS  
COLETIVAS: ESTUDO SOB A PERSPECTIVA DA IMPULSIVIDAD E, MATERIALISMO E 

TURBOCONSUMIDOR 
 

ISSN 1679-723X FFBusiness – Fortaleza – V.13, – Nº 16 – Dez. 2015 – Pág. 3 

A pesquisa justifica-se por trazer contribuições na área de marketing 

adotando relações de materialismo, compras por impulso e turboconsumidor. A última 

temática uma tipologia adotada por Lipovetsky (2007) e ainda pouco utilizada em estudos. 

A metodologia utilizada foi a quantitativa, através de um questionário com 14 

itens com uma escala likert de 10 pontos e com 322 respondentes. A análise de dados foi 

realizada por meio de análise fatorial exploratória. 

O artigo encontra-se estruturado em cinco seções, sendo esta a primeira 

que aborda a introdução sintetizando os aspectos gerais da pesquisa; a segunda aborda 

a fundamentação teórica sobre compras impulsivas, materialismo e turboconsumidor; 

seguida pela terceira seção a respeito da metodologia utilizada para a realização do 

trabalho; a quarta seção apresenta os resultados encontrados na pesquisa; e encerra-se 

com a conclusão.  

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Compras impulsivas 
 

Antigamente alguns estudos consideravam a compra impulsiva como toda à 

aquisição realizada sem planejamento prévio à entrada na loja. Posteriormente, buscou-se 

distinguir as compras não planejadas – decisões de compra no ambiente de loja com 

necessidade de aquisição já reconhecida – das compras impulsivas – necessidade de 

compra inexistente até a entrada na loja (COSTA; LARÁN, 2003). 

A compra por impulso é caracterizada pelo momento, elevada pela vitrine do 

produto ou promoção no ponto de venda, onde as características são: (1) desejo 

inesperado e instintivo de agir de forma urgente; (2) estado de desequilíbrio psicológico 

no qual a pessoa pode se sentir provisoriamente fora de controle; (3) princípio de um 

conflito e luta que é resolvido por uma ação imediata; (4) existência mínima de avaliação 

objetiva - domínio das considerações emocionais; (5) ausência de preocupação com as 

consequências (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2008). 

É necessário também distinguir a compra impulsiva do consumo 

considerado compulsivo. A impulsão para comprar algo específico é temporária e 

concentra-se em determinado produto em um dado momento. Já a compulsão por 

comprar é um comportamento que se repete de forma excessiva, como forma de barrar 

uma tensão, ansiedade, depressão ou tédio, é centrada no processo de comprar, e não 

nas compras em si (SOLOMON, 2002). 
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Indivíduos impulsivos tendem a circular mais na loja – ou navegar em um 

site de venda – para o gerenciamento de seu humor e para proporcionar emoções 

positivas. As compras impulsivas podem gerar diferentes tipos de consequências ao 

consumidor. Ele pode trazer julgamentos sobre a propriedade de fazer compras 

impulsivas em determinada situação de consumo, gerando emoções positivas – 

entusiasmo, alegria, orgulho – ou negativas – culpa, irritação (COSTA; LÁRAN, 2003). 

Costa e Larán (2006) afirmam que as compras pela Internet são mais 

passíveis de gerar impulsos de compras, sobretudo, portais que propiciam uma maior 

interatividade e personalização na atividade de busca e aquisição de um produto. 

Segundo Lins e Pereira (2011), a compra por impulso ainda é pouco 

pesquisada no Brasil, mas os estudos fora do país são bastante destacados nessa 

temática. Verificou-se em alguns estudos que essa compra pode ser relacionada com 

diversas variáveis, dentre elas: a idade, o gênero e a renda. 

Wood (1998) em sua pesquisa demonstrou que o grupo mais propenso a 

fazer compras impulsivas são aqueles da faixa etária de 18 a 24 anos, concluindo que os 

indivíduos com idade mais avançada têm uma associação menor a essas compras. 

Corroborando parcialmente com esse estudo, Velludo-de-Oliveira, Ikeda e Santos (2004) 

mostraram que no Brasil, a faixa etária dos 14 a 25 anos comportam-se de maneira mais 

impulsiva. 

Quanto ao gênero, em um estudo feito por Silveira, Lavack e Kropp (2008) 

verificou-se com 277 estudantes canadenses que as mulheres são mais impulsivas nas 

compras que os homens. Por sua vez, em pesquisa realizada por Siqueira et al (2012) em 

compras pela Internet concluiu-se que o fato de o respondente ser homem ou mulher não 

afeta sua impulsividade. 

Outro preditor que pode ser considerado na compra por impulso é a renda, pois 

quanto maior a disponibilidade de recursos financeiros, mais provável que o consumidor 

efetue compras impulsivas (BEATTY, FERREI, 1998; FERNANDES, VEIGA, 2006). 

Além disso, no estudo de Dittmar et al,. (1996) é apresentado um modelo de 

compra por impulso, que utiliza a teoria do autopreenchimento. O modelo postula que 

uma razão importante para que as pessoas comprem por impulso é para equilibrar a 

percepção de auto-discrepâncias. O modelo prevê que as variáveis como o materialismo 

de um indivíduo, o grau de auto-discrepâncias, gênero e tendências comerciais 

determinam as razões de compra e os tipos de bens comprados por impulso. 

Neste sentido, verifica-se que o materialismo pode ser destacado como um 

preditor nessas compras por impulso. 
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2.2 Materialismo 
 

O materialismo pode ser conceituado como um estilo de consumo que 

acontece quando os consumidores dão mais valor de pertença aos objetos de consumo 

do que às experiências (HOLT, 1995).  

Ele pode ser definido também como "a importância que um consumidor 

atribui às posses materiais”. Segundo os estudos de Belk (1985) realizado com 437 

consumidores norte-americanos, o materialismo pode aderir as dimensões como a de 

possessividade, falta de generosidade e inveja. Essas dimensões permitem que seja 

verificado se o indivíduo gosta de compartilhar com os demais ou sente inveja e ciúmes 

quando os outros conseguem mais (ou mais importantes). 

A dimensão possessividade é compreendida como a inclinação e a tendência 

para manter o controle ou a propriedade de uma posse. A dimensão centralidade se refere ao 

egoísmo do consumidor ou a “falta de vontade de dar posses ou compartilhar possessões 

com outras pessoas” ou, ainda. Já a dimensão inveja é vista de forma positiva, quando é 

aliada à motivação de adquirir bens desejados, e outra negativa, com as possibilidades 

destrutivas, interligadas a assassinatos, roubo, adultério e outros (BELK, 1985). 

Já Richins e Dawson (1992) fizeram uma pesquisa com 690 consumidores 

norte-americanos e definem o materialismo como a “importância atribuída à posse e à 

aquisição de bens materiais no alcance de objetivos de vida ou estados desejados com o 

intuito de compreender e avaliar os níveis de materialismo dos consumidores”. Este 

mensura o materialismo a partir de escala de valores e atitudes, a qual é baseada em três 

dimensões: Centralidade, Felicidade e Sucesso. Centralidade, é interpretada como uma 

indicação das posses e aquisições na vida das pessoas Felicidade é vista como “as 

posses e as aquisições são tão importantes para os materialistas, que eles as veem como 

essenciais para a sua satisfação e o seu bem estar.” Já o sucesso é considerado como 

uma indicação que favorece a tendência de um indivíduo a julgar aos outros e a si mesmo 

em função da quantidade e da qualidade de suas posses. 

Além dos estudos supracitados, considerados os principais na temática do 

materialismo, alguns outros mostram que indivíduos considerados com um alto grau de 

materialismo dão um maior valor financeiro a certo bem que possuem quando há uma 

comparação com outros bens da mesma categoria com significados públicos atrelados ao 

sucesso. Porém, aqueles que têm um nível de materialismo mais baixo, valorizam 

experiências e laços afetivos e, dessa forma, optam por bens com significado privado que 

elevem essas experiências e proporcionem lazer. Assim, o significado pessoal do bem 

para indivíduo está ligado ao materialismo (LEITE, 2012). 
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Backes (2011) afirma ainda que estudos realizados durante as últimas 

décadas apontam que os consumidores estão cada vez mais materialistas e tendem a 

adquirir muito mais produtos do que tem necessidade. 

Dessa forma, na próxima subseção serão vistas algumas tipologias de 

consumidores, destacando-se o turboconsumidor e sua relação com as compras 

coletivas. 

 

2.3 Turboconsumidor e as compras coletivas 
 

Lipovetsky (2007) destaca a chamada “sociedade de hiperconsumo”. Lá é 

resgatada a essência do capitalismo referindo-se à economia fordista, o fetichismo das 

marcas e a organização pós-fordista. O autor afirma que a sociedade do hiperconsumo 

estaria organizada em nome de uma felicidade denominada de paradoxal.  

Assim, quanto mais uma sociedade ficasse rica, maior seria o consumo e as 

necessidades de consumir, requerendo-se uma “mercantilização” dessas necessidades. 

E as chamadas receitas de felicidade se alastrariam em várias áreas, como 

na produção de bens e serviços, no lazer e educação dos indivíduos, na mídia, no amor. 

E o suprimento dessas necessidades tinha que indicar uma felicidade crescente 

(LIPOVETSKY, 2007). 

Dessa forma, Gilles Lipovetsky (2007) afirma que os consumidores podem 

ser caracterizados em três categorias: o hiperconsumidor que é aquele que controla 

certas despesas a fim de poder ter acesso a prazeres diversificados, a consumos lúdicos, 

comunicacionais e emocionais; o neoconsumidor é chamado de consumidor anárquico, a 

qual demonstra, sem muitas complicações, um consumidor racional e equilibrado. E por 

fim, o turboconsumidor, que é aquele que recua em favor de uma cultura da impaciência e 

da satisfação imediata dos desejos; que deseja fazer mais e mais depressa, não suporta 

perder tempo, quer a acessibilidade dos produtos, das imagens e da comunicação a toda 

hora do dia e da noite; 

Por sua vez, algumas das características da compra coletiva são as 

disponibilidades de acesso às lojas 24 horas por dia, a comodidade na hora da compra e 

no recebimento; a facilidade de encontrar produtos e serviços com preço acessível; 

maiores informações sobre novos produtos; maior opção de escolha em relação aos 

pontos de venda (DIAS et al, 2014). 
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Ao se comparar a compra do consumidor em lojas físicas com as novas 

modalidades influenciadas pelo ambiente eletrônico, verifica-se um comportamento 

diferenciado, onde as pessoas, até mesmo mais que em ambientes físicos, adquirem 

produtos por meio de um comportamento irracional, tornando produtos menos supérfluos 

em necessários (NASCIMENTO, 2011).  

Dessa forma, esses consumidores de compra coletiva apresentam muitas 

características de impulsividade de compra, materialismo e turboconsumidor. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

O presente artigo, que visa analisar os fatores que caracterizam os 

consumidores de compras coletivas sob a perspectiva da impulsividade, do materialismo 

e das características do turboconsumidor, enquadra-se como descritivo quanto aos seus 

objetivo, posto que busca especificar propriedades e características do fenômeno 

analisado (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013). Quanto aos procedimentos, o estudo é 

bibliográfico, documental e de campo, pois apresenta sua busca em livros, documentos e 

foi realizada também através de um questionário (MARTINS; THEÓPHILO, 2009). Por 

fim, quanto à abordagem, a presente pesquisa se enquadra como quantitativa, pois, além 

de se utilizar de dados quantificados, foram empregados métodos estatísticos (MARTINS; 

THEÓPHILO, 2009) para o tratamento dos dados coletados através da survey.  

Os dados da pesquisas foram obtidos através das respostas provenientes do 

emprego de questionário estruturado. Tal questionário foi, portanto, enviado através de 

redes sociais e e-mails através do Google Docs, em que foi solicitado o seu 

preenchimento por consumidores de compras coletivas, ficando disponível para o 

recebimento de respostas do dia 19 de novembro a 21 de dezembro de 2014. Ressalta-se 

que a coleta de dados por meio de questionários online foi realizada com o objetivo de 

garantir a aleatoriedade da amostra. Os sujeitos da pesquisa contemplaram, portanto, 322 

consumidores de compra coletiva advindos de diferentes estados do Brasil.  

O questionário foi desenvolvido a partir da inclusão de afirmações que 

envolviam a impulsividade, o materialismo e as particularidades do turboconsumidor. 

Dessa forma, as afirmações referentes ao turboconsumidor foram estabelecidas a partir 

do trabalho de Lipovetsky (2007), enquanto que aquelas relativas à impulsividade e ao 

materialismo foram construídas a partir de adaptação de escala desenvolvida por Donuth 

e Gilliand (1996) e Richins (1987), respectivamente. 
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Assim, o questionário contemplou 4 questões que se referiam a dados 

sociodemográficos do respondente (gênero, faixa etária, renda e estado) e 14 afirmações 

acerca de aspectos que caracterizam o consumidor de compras coletivas, das quais: 4 se 

referiam à impulsividade de compra, 6 ao materialismo e 4 às características gerais do 

turboconsumidor. O respondente teria que classificar a afirmação em uma escala do tipo 

Likert de 1 a 10 pontos, onde 1 significa “discordo totalmente” e 10 “concordo totalmente”.  

As afirmações que compuseram o questionário estão, portanto, explanadas 

no Quadro 1, no qual foi realizada a nomeação da variável que decorre de cada afirmação 

presente no questionário. 

Inicialmente foi realizado análise descritiva na tentativa de caracterizar o 

perfil dos respondentes do questionário, bem como de explorar, de forma descritiva, as 

respostas dadas pelos mesmos. Em seguida, para o que o objetivo geral pudesse ser 

atendido, foi utilizada a técnica estatística da Análise Fatorial (AF), sendo empregada a 

chamada análise fatorial exploratória.  

 

Quadro 1 – Variáveis de pesquisa presentes no quest ionário 
Constructo Afirmação Variável 

Impulsividade de 
compra 

Costumo fazer compras não planejadas 
Costume em se comprar coisas não 

planejadas 
Eu gosto de comprar coisas por um 

capricho 
Compras por capricho/extravagância 

Eu penso duas vezes antes de me 
comprometer 

Cautela quanto ao comprometimento 
financeiro 

Eu sempre mantenho a minha lista de 
compras 

Manutenção de uma lista de compras 

Materialismo 

É importante para mim ter coisas 
realmente boas 

Importância em ter coisas boas 

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

Desejo de ter dinheiro suficiente para 
poder comprar o que quiser 

Eu seria mais feliz se pudesse comprar 
mais coisas 

O ato de comprar gera maior felicidade 

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

quero 

Incômodo na impossibilidade de se 
comprar o que se deseja 

As pessoas colocam ênfase demais em 
coisas materiais 

Crença de que as pessoas colocam 
muita ênfase em coisas materiais 

É realmente verdade que o dinheiro pode 
comprar a felicidade 

Crença de que o dinheiro pode comprar 
felicidade 

Características do 
turboconsumidor 

Faço compras de maneira apressada Pressa no ato da compra 
Gosto de comprar produtos acessíveis, 

como da internet por exemplo 
Preferência pela acessibilidade na 

compra 
Considero que as imagens do produto e 
a comunicação sobre ele são essenciais 

em um processo de compra 

Imagem e comunicação do produto como 
elementos essenciais no processo de 

compra 
Ganhar tempo em compras é uma 

estratégia destinada a aproveitar melhor 
outros momentos da vida 

Ganho de tempo no ato da compra como 
estratégia 

Fonte: Adaptado de Donuth e Gilliand (1996), Richins (1987) e Lipovetsky (2007). 
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A Análise Fatorial “é uma técnica multivariada de interdependência que 

busca sintetizar as relações observadas entre um conjunto de variáveis inter-

relacionadas, buscando identificar fatores comuns” (FÁVERO et al., 2009, p. 235). O seu 

propósito geral é, portanto, encontrar um meio de condensar (resumir) as informações 

provenientes de um conjunto de variáveis em um número menor de dimensões, 

denominadas de fatores, com uma perda mínima de informação (HAIR et al., 2009). 

Assim, através da aplicação da referida técnica estatística, busca-se a identificação dos 

fatores que caracterizam os consumidores de compras coletivas. 

Para que o emprego da AF seja adequado, torna-se necessária a realização 

dos seguintes passos: efetuar a estatística Kayser-Meyer-Olkin (KMO) e o teste de 

esfericidade de Bartlett e, por fim, analisar a matriz anti-imagem, esta denominada Medida 

de Adequação da Amostra (Measure of Sampling Adequacy – MSA). Além disso, foi 

realizado o cálculo do coeficiente alfa, também denominado de alfa de Cronbach, para o 

conjunto de variáveis que formarem os fatores obtidos através da Análise Fatorial. 

Segundo Malhotra (2006), o alfa de Cronbach é uma medida da confiabilidade de 

consistência interna, dessa forma, objetiva-se avaliar a consistência interna dos fatores 

tidos como influenciadores das decisões dos consumidores de compras coletivas. 

Os dados foram tratados estatisticamente por meio do software Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS). 

 

4.  APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Perfil dos respondentes 

 

Além das informações requeridas no questionário acerca dos aspectos dos 

consumidores de compras coletivas, o mesmo contemplou, inicialmente, perguntas que 

contemplavam características sociodemográficas do respondente, sejam elas: gênero, 

faixa etária, renda e estado. É necessário mencionar, ainda, que as informações sobre a 

faixa etária dos respondentes foi obtida através da seguinte classificação: menos de  

15 anos, de 15 anos a 25 anos, de 26 anos a 35 anos, de 36 anos a 45 anos e, por fim, 

mais de 45 anos. Já a classificação da renda se deu da seguinte maneira: menos de  

R$ 1.000,00, de R$ 1.000,00 a R$ 1.500,00, de R$ 1.500,00 a 2.000,00, de R$ 2.000,00 a 

R$ 2.500,00 e mais de R$ 2.500,00. 

Assim, no que diz respeito ao gênero, obteve-se uma maior participação de 

mulheres no total de respondentes, posto que de um total de 322 participantes que 

compuseram a amostra final, 61,49% eram do gênero feminino (198) e 38,51% do gênero 

masculino (124).  
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Quanto à faixa etária, um dos participantes da pesquisa forneceu resposta 

inválida, dessa forma, para a análise da faixa etária foi considerado um total de 321 

observações. A tabulação dos dados permitiu, portanto, identificar uma predominância 

dos jovens dentre os respondentes da pesquisa, tendo em vista que mais da metade 

(61,68%) tinham entre 15 e 25 anos. A faixa etária seguinte (26 a 35 anos) foi a segunda 

de maior concentração: com 28,66% dos respondentes, o que corresponde a 92 

indivíduos. As demais faixas etárias apresentaram participação de menos de 

representativas: 0,31% na faixa de até 15 anos, 5,3% na faixa etária de 36 a 45 anos e 

4,05% na faixa acima de 45 anos. 

No tocante à renda dos participantes da pesquisa, também foi fornecida uma 

resposta inválida, totalizando 321 observações válidas. As proporções relativas à renda 

do respondente estão, portanto, expostas na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Perfil da amostra quanto à renda 

 
Renda Quantidade % 

Menos de R$ 1.000,00 102 31,78% 
R$ 1.000,00 a R$ 1.500,00 49 15,26% 
R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00 35 10,90% 
R$ 2.000,00 a R$ 2.500,00 30 9,35% 
Mais de R$ 2.500,00 105 32,71% 
Total 321 100,00% 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Através da análise da Tabela 1, pode-se verificar que os respondentes 

encontram-se concentrados nas faixas de menor (abaixo de R$ 1.000,00) e maior (acima 

de R$ 2.500,00) renda, com, aproximadamente, 32% dos respondentes em cada faixa. 

Tal participação corresponde a 64,49% da amostra total, ou seja, 207 participantes. Os 

demais (35,51%) encontram-se distribuídos nas faixas de renda remanescentes, que 

possuem uma variação que vai de R$ 1.000,00 a R$ 2.500,00. 

Por fim, no que refere à cidade dos 322 participantes da pesquisa, indica-se 

que a maior concentração dos respondentes centra-se no Ceará (84,47%), seguido pelos 

Rio Grande do Norte (9,94%) e por outros estados do país (5,59%). No entanto, percebe-se 

a existência de respostas advindas de todas as regiões do país. Assim, apesar da maior 

participação do Nordeste no total de respondentes (95,97%) – que, além do Ceará e o Rio 

Grande do Norte, incluiu cidades da Bahia, Paraíba e Piauí – foram obtidas respostas das 

remais regiões do país: 0,31% do Norte (1), 0,93% do Centro-Oeste (3), 1,86% do 

Sudeste (6) e 0,93% do Sul (3). 
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Tendo-se identificado o perfil dos consumidores de compras coletivas que 

compõem a amostra, foi realizada, ainda, análise descritiva de cada um dos aspectos 

presentes no questionário acerca dos aspectos que influenciam a tomada de decisão dos 

consumidores de compras coletivas, abordagem esta realizada na seção a seguir. 

 

4.2 Características dos consumidores de compras col etivas 
 

Conforme detalhamento realizado no Quadro 1, o questionário foi composto 

por afirmações que englobavam construtos que caracterizam os consumidores de 

compras coletivas, que dizem respeito aos aspectos referentes à impulsividade de 

compra, ao materialismo e ao turboconsumidor. Dessa forma, a Tabela 2 apresenta a 

estatística descritiva relativa aos aspectos que caracterizam os consumidores de compras 

coletivas. 

 
Tabela 2 – Estatística descritiva dos aspectos infl uenciadores das decisões dos  

consumidores de compras coletivas 

Constructo Variável Mín.  Máx. Mediana  Média Desvio 
Padrão  

Coef. de 
Variação  

Impulsividade 
de compra 

01 
Costume em se comprar coisas 
não planejadas 

1 10 5 5,661 2,795 0,494 

02 Compras por capricho/ extrava-
gância 

1 10 5 5,177 2,848 0,550 

03 
Cautela quanto ao comprometi-
mento financeiro 

1 10 8 6,966 2,678 0,384 

04 
Manutenção de uma lista de 
compras 

1 10 5,5 5,820 2,977 0,512 

Materialismo 

05 Importância em ter coisas boas 1 10 8 7,255 2,509 0,346 

06 
Desejo de ter dinheiro suficiente 
para poder comprar o que 
quiser 

1 10 9 7,724 2,868 0,371 

07 
O ato de comprar gera maior 
felicidade 

1 10 5 5,677 3,048 0,537 

08 
Incômodo na impossibilidade 
de se comprar o que se deseja 

1 10 6 6,202 2,801 0,452 

09 
Crença de que as pessoas 
colocam muita ênfase em 
coisas materiais  

1 10 9 8,267 2,142 0,259 

10 
Crença de que o dinheiro pode 
comprar felicidade 

1 10 3 3,693 2,794 0,757 

Características 
do turbocon-

sumidor 

11 Pressa no ato da compra 1 10 5 4,798 2,594 0,541 

12 
Preferência pela acessibilidade 
na compra 1 10 6,5 5,913 3,181 0,538 

13 

Imagem e comunicação do 
produto como elementos 
essenciais no processo de 
compra 

1 10 8 7,506 2,631 0,351 

14 
Ganho de tempo no ato da 
compra como estratégia 

1 10 7 6,360 2,777 0,437 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Através da Tabela 2 pode-se verificar, por meio do desvio padrão e do 

coeficiente de variação, que as variáveis de pesquisa apresentaram elevada variabilidade 

dos dados. Além disso, os valores mínimos e máximos correspondem aos extremos da 

pontuação da escala empregada, que vai de 1, como menor concordância com a 

afirmativa, a 10, como maior nível de concordância. 

Quanto à impulsividade, percebe-se que pelo menos metade dos 

respondentes apresentaram alta concordância (mediana = 8) com o aspecto referente a 

“cautela quanto ao comprometimento financeiro”, sendo este o que mais se destaca 

dentre os aspectos analisados no constructo de impulsividade, retratando uma baixa 

característica impulsiva desses consumidores. 

Os demais itens retratam de melhor forma a questão da impulsividade, posto 

que abordam o não planejamento de compras, as compras por capricho e manutenção de 

lista de itens a comprar. No entanto, nesses itens os respondentes foram, em média, 

indiferentes, posto que as médias variaram de 5,17 a 5,82. Tal resultado, em conjunto 

com a grande cautela em se comprometer financeiramente que os respondentes 

afirmaram ter, indica que as características referentes à impulsividade não são muito 

fortes para os consumidores de compras coletivas. 

Dos 6 itens que retratou o materialismo, 3 apresentaram alta concordância: 

“importância em ter coisas boas”, “desejo de ter dinheiro suficiente para poder comprar o 

que quiser” e “crença de que as pessoas colocam muita ênfase em coisas materiais”, 

cujas medianas foram: 8 para o primeiro aspecto, e 9 para os dois últimos. A indiferença 

demonstrada a partir das respostas obtidas acerca de “o ato de comprar gera maior 

felicidade” (média de 5,677), em conjunto com a discordância parcial da “crença de que o 

dinheiro pode comprar felicidade” (média de 3,693), apresentam indícios de que os 

consumidores de compra coletiva da amostra não acreditam que a felicidade seja 

altamente dependente do consumo. 

No que diz respeito às características do turboconsumidor, percebe-se a 

importância dada pelos respondentes à imagem e comunicação do produto (variável 

número 13), tendo em vista que pelo menos metade dos respondentes apresentaram um 

alto nível de concordância (8) com a afirmação que aponta para a essencialidade de tais 

aspectos no processo de compra. Além disso, destaca-se a elevada concordância dos 

respondentes com a variável 12, “preferência pela acessibilidade na compra” e com a 

variável 14, “ganho de tempo no ato da compra como estratégia”, aspectos estes que 

expressam a facilidade e a comodidade advindas das compras coletivas, conforme 
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características apontadas por Dias et al. (2014). Ressalta-se ainda que a variável “pressa 

no ato da compra” apresentou discordância média de 4,8, sinalizando que, apesar 

caracterizar o turboconsumidor, o aspecto da pressa pode não ser muito expressivo nos 

consumidores de compras coletivas. 

Assim, após a abordagem descritiva relativa às características dos 

consumidores de compras coletivas, a próxima seção aborda os fatores, advindos do 

agrupamento de tais características. 

 
4.3 Fatores que caracterizam os consumidores de com pras de compras coletivas 

 

Para se atingir o objetivo do presente trabalho – analisar os fatores que 

caracterizam os consumidores de compras coletivas sob a perspectiva da impulsividade, 

do materialismo e das características do turboconsumidor – foi aplicada a técnica 

estatística denominada Análise Fatorial, com rotação Varimax.  

O emprego da Análise Fatorial, realizado inicialmente com as 14 variáveis 

abordadas, indicou, por meio das comunalidades, a necessidade de exclusão de algumas 

variáveis. Assim, as variáveis 04 (manutenção de uma lista de compras), 11 (pressa no 

ato da compra) e 14 (ganho de tempo no ato da compra como estratégia) foram retiradas 

uma a uma até que as comunalidades de todas as variáveis restantes apresentassem 

valor superior ao aceitável (0,5). 

Os resultados apresentados na Tabela 3, que traz a estatística KMO e o 

teste de esfericidade de Bartlett, foram obtidos após a exclusão das três variáveis citadas 

no parágrafo anterior. 

Tabela 3 – Teste KMO e Bartlett 
 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de 
amostragem 

0,694 

Teste de esfericidade de 
Bartlett 

Qui-quadrado aprox. 840,407 
df 55 

Sig. ,000 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com base na tabela 3, o teste de KMO, que mede o grau de correlação 

parcial entre as variáveis (CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 2007), foi de 0,694, que, de 

acordo com Fávero et al. (2009), é considerado razoável, indicando que o emprego da AF 

é apropriado. Já o teste de esfericidade de Bartlett, cuja hipótese nula é de que a matriz 

de correlações é uma matriz identidade, apresentou significância menor do que 1%, ou 
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seja, existe correlação entre as variáveis. Por fim, a análise da matriz anti-imagem, que 

fornece indícios da necessidade de se eliminar alguma variável (FÁVERO et al., 2009), 

indicou a existência de valores para o MSA superiores a 0,5 para todas as variáveis que 

fizeram parte da análise.  

A definição da quantidade de fatores é realizada, portanto, a partir dos 

autovalores, que devem ser superiores a 1 (FÁVERO et al., 2009). Assim, em conjunto 

com a análise da variância explicada dos fatores, a tabela 4 apresenta os coeficientes de 

confiabilidade das variáveis que formam tais fatores. 

 

Tabela 4 – Variância total explicada e coeficientes  de confiabilidade 
 

Cargas 
Fatoriais 

Número 
de Itens Autovalor 

Variância total 
explicada 

Variância 
acumulada 

Alfa de 
Cronbach 

Fator 1 4 2,963 26,941 26,941 0,749 

Fator 2 4 1,850 16,818 43,758 0,615 

Fator 3 2 1,357 12,340 56,098 0,682 

Fator 4 1 1,133 10,297 66,395 - 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

É possível verificar que os autovalores encontrados apontaram para a 

existência de quatro cargas fatoriais, posto que os mesmos variaram entre 2,963 e 1,133. 

Ressalta-se que os autovalores dos fatores superiores a quatro apresentavam-se 

menores que 1. A variância explicada acumulada indica, então, que, com quatro fatores, 

há a explicação de aproximadamente 66,4% da variância dos dados originais. Além disso, 

cada um dos fatores apresenta uma explicação homogênea dos dados, tendo em vista 

que cada um explica, no mínimo 10% da variância dos dados, sendo o primeiro fator o de 

variância explicada mais representativa (26,94). 

O coeficiente alfa (alfa de Cronbach), que é uma medida da confiabilidade 

de consistência interna de uma quantidade determinada de itens, varia de 0 a 1, sendo 

que um valor de 0,6 ou menos, em geral, indicaria uma confiabilidade de consistência 

insatisfatória (MALHOTRA, 2006). Assim, a partir da tabela 4, é possível verificar que a 

consistência interna dos fatores é satisfatória, posto que todos os alfa de Cronbach 

apresentam-se superiores a 0,6. É necessário destacar que, como o alfa de Cronbach é 

calculado tendo-se como base a correlação existente entre os itens (MARTINS; 

THEÓPHILO, 2009), o quarto fator não se apresenta passível para o cálculo de tal medida 

devido ao fato de tal fator ser constituído por apenas uma variável. 
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Verificada a existência de quatro fatores e constatada a consistência interna 

dos itens que formam esses fatores, a tabela 5 detalha, portanto, as cargas fatoriais 

formadas pelas variáveis caracterizadoras do consumidor de compras coletivas. 

 

Tabela 5 – Fatores caracterizadores dos consumidore s de compras coletivas 

Variável Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Comunalidades 

07 O ato de comprar gera maior felicidade 0,875       0,759 

08 Incômodo na impossibilidade de se comprar o 
que se deseja 

0,796    0,715 

06 
Desejo de ter dinheiro suficiente para poder 
comprar o que quiser 

0,723    0,620 

10 
Crença de que o dinheiro pode comprar 
felicidade 

0,525       0,507 

09 
Crença de que as pessoas colocam muita 
ênfase em coisas materiais  

  0,719     0,668 

03 Cautela quanto ao comprometimento financeiro  0,630   0,802 

13 
Imagem e comunicação do produto como 
elementos essenciais no processo de compra 

 0,617   0,677 

05 Importância em ter coisas boas   0,584     0,520 

01 Costume em se comprar coisas não planejadas     0,859   0,626 

02 Compras por capricho/extravagância     0,817   0,774 

12 Preferência pela acessibilidade na compra       0,868 0,636 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Os fatores, apresentados na tabela 5, são formados por 11 das 14 variáveis 

iniciais de pesquisa delimitadas a partir de características elencadas na literatura como 

definidoras dos consumidores de compras coletivas que dizem respeito a elementos 

específicos dos constructos referentes à impulsividade de compra, materialismo e 

turboconsumidor. A partir de tais constructos foram identificados fatores mais específicos 

tidos como determinantes das características dos consumidores de compras coletivas. Os 

quatro fatores obtidos são, portanto, denominadas como: felicidade, tomada de decisão, 

compras precipitadas e acessibilidade. 

O primeiro fator, categorizado como “Felicidade”, é bem característico do 

materialismo, posto que é uma dimensão formada exclusivamente por características 

deste constructo, havendo o enfoque no prazer em se realizar compras e na felicidade 

que pode advir desse ato. O fator felicidade, que retrata o materialismo como meio de se 

obter tal sentimento, apresenta-se como a principal característica dos consumidores de 

compras coletivas, pois, conforme exposto na tabela 4, o fator em questão é o que 

apresenta maior poder explicativo (variância explicada = 26,94%). 
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O segundo fator é denominado como “Tomada de decisão”, devido à 

presença de variáveis que denotam a importância de elementos (imagem e comunicação) 

que influenciam o processo de compra, bem como pelo planejamento na aquisição de 

bens, seja pela consideração do aspecto financeiro, seja pela valorização da qualidade do 

produto. Dessa forma, os consumidores de compras coletivas apresentam-se fortemente 

influenciados por características que consideram aspectos diferenciados na tomada de 

decisão de compra. 

Além disso, pode-se verificar que o segundo fator se apresenta como 

contraponto ao primeiro, que retrata a felicidade advinda no ato de comprar. Isso pode ser 

verificado através da cautela em se comprometer financeiramente (variável 03) e da 

crença de que as pessoas dão muita ênfase à coisas materiais (variável 09). Tais itens 

denotam características de precaução na compra, sinalizando uma percepção de cuidado 

e planejamento detida pelos consumidores de compras coletivas. Ressalta-se, ainda, que 

o fator “Tomada de decisão” foi o de segundo maior poder explicativo, com uma variância 

explicada de, aproximadamente, 16,82%, de acordo com a tabela 4. 

O terceiro fator intitulado de “Compras precipitadas” é composto por duas 

variáveis – “costume em se comprar coisas não planejadas” e “compras por 

capricho/extravagância” – que, juntas, formam um fator que explica 12,34% da variância 

dos dados (tabela 4). O referido fator demonstra, portanto, características peculiares 

relacionadas diretamente ao impulso dos participantes no momento das compras, seja ele 

advindo tanto do não planejamento de suas compras quanto do consumismo em si, 

decorrente da vaidade e extravagância. 

Por fim, o quarto fator, denominado de “Acessibilidade” é composto por 

apenas uma variável: a preferência pela acessibilidade na compra. Isso demonstra a 

importância que a acessibilidade de um produto tem sobre a decisão de compra dos 

respondentes, consumidores de compras coletivas. Assim, a acessibilidade é indicada 

como um aspecto característico do tipo de consumidor retratado na presente pesquisa, 

que, ao facilitar o acesso à compra de um item, pode ser apontado como um 

impulsionador das compras coletivas. Ressalta-se, ainda que mesmo composto por uma 

única variável, este fator apresenta uma explicação de aproximadamente 10,3% da 

variância dos dados, conforme exposto na tabela 4.  

A partir da discussão realizada até então, o quadro 2 apresenta uma síntese 

dos fatores que caracterizam os consumidores de compras coletivas. 
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Quadro 2 – Síntese dos fatores 
 

Fator  Características  

Felicidade 

As variáveis agrupadas são decorrentes de aspectos relacionados ao materialismo 
dos consumidores de compras coletivas, que retratam o prazer e felicidade em se 
realizar compras. Há, portanto, a noção de que, nos consumidores de compras 
coletivas, o materialismo é tido como uma forma de se alcançar felicidade. 

Tomada de 
decisão 

Esse fator reflete a importância de aspectos que influenciam na tomada de decisão 
dos consumidores de compras coletivas, tais como elementos relacionados ao 
produto que influenciam o processo de compra e o planejamento e o cuidado na 
aquisição de bens. Ressalta-se, portanto, a relevância do processo de tomada de 
decisão e dos seus mais variados aspectos para os consumidores de compras 
coletivas. 

Compras 
precipitadas 

As variáveis que formam esse fator dizem respeito a características que se 
relacionam direta e exclusivamente com a impulsividade, posto que é colocado em 
evidência a característica impulsiva do consumidor de compras coletivas através do 
fato de as compras serem realizadas precipitadamente. 

Acessibilidade 

Esse fator põe em evidência uma das principais características das compras 
coletivas e dos seus consumidores: a acessibilidade na compra dos produtos. Isso 
demonstra, então, a importância que a acessibilidade tem sobre a decisão de compra 
dessa classe de consumidor.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

Dessa forma, a partir do que foi encontrado na análise, na próxima seção 

será exposta a conclusão do estudo. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

O comportamento do consumidor é dependente de uma série de 

características do mesmo, que influencia na sua posição perante o consumo de 

determinado tipo de produto. Os consumidores de compras coletivas se inserem como 

uma classe relativamente nova de consumidor. Torna-se, então, imperativo o melhor 

conhecimento das características que compõem esse personagem. Dessa forma, a 

presente pesquisa buscou trazer contribuições a essa área de pesquisa na medida em 

que objetiva analisar os fatores que caracterizam os consumidores de compras coletivas, 

sob a perspectiva da impulsividade, do materialismo e das características do 

turboconsumidor. 

Para tanto, foi aplicado um questionário online que considerou 

características dos consumidores de compras coletivas por meio de três constructos 

iniciais: a impulsividade, o materialismo e o turboconsumidor. Tal questionário 

contemplou, portanto, 14 afirmações referentes a esses constructos: 4 para impulsividade, 
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6 para materialismo e 4 para características gerais do turboconsumidor. Além disso, com 

o objetivo de verificar o perfil dos respondentes, foram incluídas questões acerca das 

características sociodemográficas. Tal questionário obteve um total de 322 respondentes. 

No tocante ao perfil do respondente, verificou-se que a maior parte se 

constituía de mulheres (61,49%), além de uma maior predominância de jovens, na faixa 

etária de 15 a 25 anos, dentre os participantes da pesquisa (61,68%). Quanto a renda, foi 

verificada uma maior frequência de respondentes pertencentes às faixas de maior e 

menor renda: abaixo de R$ 1.000,00 (31,78%) e acima de R$ 2.500,00 (32,71%). No que 

diz respeito à região, houve respostas de todas as regiões do país. Apesar disso, 

verificou-se que os respondentes estavam predominantemente concentrados na região 

Nordeste (95,97%). 

A identificação dos fatores que caracterizavam os respondentes, 

consumidores de compras coletivas, foi realizada através da aplicação da Análise Fatorial, 

que formou 4 fatores a partir de 11 das 14 variáveis de pesquisa. Os fatores obtidos foram 

denominados da seguinte forma: felicidade, tomada de decisão, compras precipitadas e 

acessibilidade. Tais fatores podem, portanto, ser vistos como competências essenciais 

dos consumidores de compras coletivas, fornecendo informações acerca do perfil desse 

tipo de consumidor que podem auxiliar o meio empresarial na abordagem e atuação a ser 

realizada sobre os mesmos. 

Como limitação da pesquisa pode-se apontar a quantidade de itens que 

compuseram o questionário. Sugere-se, então, que sejam identificados e incluídos outros 

aspectos tidos como caracterizadores dos consumidores de compras coletivas, com o 

objetivo de verificar se há a formação de mais fatores que explicam tal personagem. Além 

disso, recomenda-se o emprego de outros constructos para a construção do questionário 

de pesquisa, possibilitando a identificação de fatores diferenciados dos encontrados na 

presente pesquisa. 
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