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Resumo 

Com a emergência de uma cultura global de consumo, o dinheiro passou a 

assumir um papel cada vez mais importante na vida das pessoas. É evidente que 

diferentes pessoas desenvolvem diferentes atitudes e comportamentos relativamente ao 

dinheiro. Torna-se essencial compreender as atitudes dos consumidores face ao 

dinheiro, uma vez que essas atitudes motivam e influenciam os seus comportamentos de 

compra.  

O presente estudo tem como objetivo principal compreender as atitudes face ao 

dinheiro dos jovens consumidores e como é que essas atitudes influenciam o seu 

comportamento de compra. Este estudo visa também investigar a associação entre as 

variáveis sociodemográficas e as atitudes face ao dinheiro, compra por impulso, compra 

compulsiva e materialismo.  

Foi realizada uma investigação quantitativa de carácter descritivo, utilizando-se 

o inquérito por questionário (formato online) como forma de recolha de dados, sendo a 

amostra composta por 290 jovens consumidores, com idades compreendidas entre os 18 

e os 33 anos. Foram incluídas no questionário a Escala de Atitudes Face ao Dinheiro de 

Yamauchi e Templer (1982), a Escala de Compra por Impulso de Weun, Jones e Beatty 

(1997, 1998), a Escala de Compra Compulsiva de Faber e O’Guinn (1992) e a Escala de 

Materialismo de Richins e Dawson (1992).  

Numa primeira análise, e no que diz respeito às variáveis sociodemográficas, 

constatou-se que existe associação estatisticamente significativa entre a variável sexo e 

as variáveis poder e prestígio, compra por impulso e materialismo; entre a variável grau 

de instrução e a variável retenção/poupança; e, por fim, entre a variável rendimento e a 

variável compra por impulso. Os resultados, demonstraram também que as quatro 

dimensões da Escala de Atitudes Face ao Dinheiro (poder e prestígio, 

retenção/poupança, ansiedade e desconfiança) se relacionam com a compra por 

impulso, compra compulsiva e materialismo, quer positiva quer inversamente. Por fim, 

verificou-se uma boa adequabilidade e fiabilidade das escalas utilizadas, com valores de 

alpha de Cronbach a situarem-se entre os 0,656 para a escala que avalia a compra 

compulsiva e os 0,874 para a subescala retenção/poupança das atitudes face ao dinheiro. 

Palavras-chave: atitudes face ao dinheiro; compra compulsiva; compra por impulso; 

jovens consumidores; materialismo  
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Abstract 

	  
With the emergence of a worldwide consumer culture, money has assumed an 

increasingly important role in people’s lives. Clearly, different people develop different 

attitudes and behaviors towards money. Therefore, it is essential to understand 

consumers’ attitudes towards money, since their attitudes generate and influence their 

buying behavior.	  

The main purpose of this study is to understand young consumers’ attitudes 

towards money and how these attitudes influence their buying behavior. Also, this study 

aims to investigate relationships between sociodemographic variables and attitudes 

towards money, impulse buying, compulsive buying and materialism.	  

A quantitative research with a descriptive approach has been undertaken, using 

an online survey to collect data, with a 290 young consumers sample (ages between 18 

and 33). In this survey, different measuring scales were used, namely, the Money 

Attitude Scale proposed by Yamauchi and Templer (1982), the Impulse Buying Scale 

put forward by Weun, Jones and Beatty (1997, 1998), the Clinical Screener for 

Compulsive Buying, by Faber and O’Guinn (1992) and the Materialism Scale created 

by Richins and Dawson (1992). 	  

A first analysis of the sociodemographic variables has clearly shown that there is 

a statistically significant relationship between gender and power-prestige, impulse 

buying and materialism; between education and retention-time; and also between 

income and impulse buying. The results also show that the four dimensions of the 

Money Attitude Scale (power-prestige, retention-time, anxiety and distrust) are related 

to impulse buying, compulsive buying and materialism. Finally, it may also be surmised 

that the scales used in the study showed good suitability and reliability levels, with 

Cronbach’s alpha between 0,656 for the compulsive buying scales and 0,874 for the 

subscale retention-time of the attitudes toward money.	  

	  

Keywords: compulsive buying; impulse buying; materialism; money attitudes; young 
consumers 
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1. Introdução 
Ao longo dos últimos anos, as culturas de todo o mundo têm vindo a convergir, 

resultando na emergência de uma cultura global de consumo (Roberts & Martinez, 

1997). A cultura de consumo tornou-se uma das mais poderosas forças de influência das 

sociedades e dos indivíduos (Roberts & Sepulveda, 1999). Roberts e Jones (2001, 

p.213) definiram uma cultura de consumo como “uma cultura onde a maioria dos 

indivíduos deseja devotamente procurar, consumir e exibir produtos e serviços que são 

valorizados por razões não utilitárias, tais como status (poder), inveja e procura de 

prazer”.  

Inicialmente, o dinheiro surgiu como um meio conveniente, uma vez que veio 

facilitar o comércio. Segundo Furnham e Argyle (1998) o dinheiro desempenha funções 

objetivas. Isto significa que o dinheiro pode ser utilizado para comprar bens e serviços, 

funcionando como uma medida standard para comparar o valor de diferentes objetos 

(Mitchell & Mickel, 1999). As pessoas desenvolvem atitudes e comportamentos 

relativamente ao dinheiro que têm impacto em todas as áreas da sua vida – hábitos de 

poupança, gastos, desempenho no trabalho e atitudes para com o meio ambiente (Phau 

& Woo, 2008). As sociedades têm regras e regulamentos, bem como normas sociais, 

que determinam a sua utilização (Belk & Wallendorf, 1990). Desta forma, o dinheiro 

tornou-se um fator essencial e indispensável na vida das pessoas.  

Tendo em conta a análise da literatura, é essencial compreender as atitudes dos 

consumidores face ao dinheiro, uma vez que essas atitudes motivam e influenciam os 

seus comportamentos de compra.  

O objetivo principal deste estudo é compreender as atitudes face ao dinheiro dos 

jovens consumidores, e como essas atitudes influenciam o seu comportamento de 

compra. O presente estudo visa também investigar se existe associação entre as 

variáveis sociodemográficas e as atitudes face ao dinheiro, compra por impulso, compra 

compulsiva e materialismo.  

Desta forma, o presente estudo procura responder às seguintes questões: 
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1) Quais as características sociodemográficas dos jovens consumidores que se 

associam com as atitudes face ao dinheiro, com a compra por impulso, com a 

compra compulsiva e com o materialismo? 

2) De que forma as atitudes dos jovens consumidores acerca do dinheiro se 

relacionam com os comportamentos de compra, nomeadamente, a compra por 

impulso e a compra compulsiva? 

3) De que forma as atitudes dos jovens consumidores acerca do dinheiro se 

relacionam com o materialismo? 

 

A presente dissertação está estruturada em seis capítulos. No primeiro capítulo, faz-

se uma breve introdução ao tema de estudo, a sua relevância e os objetivos gerais da 

investigação. O segundo capítulo é destinado à revisão de literatura, onde são abordadas 

as seguintes temáticas: (a) as atitudes face ao dinheiro, (b) a compra de bens não 

essenciais (compras racionais, compra por impulso e compra compulsiva) e (c) o 

materialismo. No terceiro capítulo, são descritos os objetivos específicos do estudo, o 

modelo conceptual e as respetivas hipóteses de investigação. No quarto capítulo, é 

apresentada a metodologia aplicada à investigação, onde é incluído o tipo de estudo e de 

amostra, a forma de recolha de dados, a estrutura do questionário, bem como as medidas 

utilizadas. O quinto capítulo é destinado à análise e discussão dos dados. Por fim, no 

sexto capítulo, são expostas as principais conclusões, contributos bem como as 

limitações do estudo e propostas de pesquisa futura. 

 

2. Revisão de Literatura 

2.1. As Atitudes Face ao Dinheiro  

A literatura documenta que as atitudes face ao dinheiro são um conceito 

multidimensional e complexo (Medina, Saegert & Gresham, 1996) e que os indivíduos 

não só associam valor, utilidade e riqueza ao dinheiro, mas também associam vários 

significados e emoções ao mesmo (Belk & Wallendorf, 1990; Yamauchi & Templer, 

1982; citados por Li, Jiang, Shen & Jin, 2009, p.99). Desta forma, diferentes autores 

(e.g.	  Dunn, Aknin & Norton, 2008; Zhou, Vohs & Baumeister, 2009; Furnham, Wilson 

& Telford, 2012) realizaram diversos estudos com o objetivo de descrever as diferentes 

emoções associadas ao dinheiro. Por exemplo, com base nas atitudes face ao dinheiro, 
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Durvasula e Lysonski (2010) classificaram os consumidores em três grupos: os 

consumidores que veem o dinheiro como uma ferramenta para obter poder, os 

consumidores que apresentam uma determinada desconfiança e suspeita em relação ao 

dinheiro e os consumidores que consideram o dinheiro como uma fonte de ansiedade, 

bem como uma proteção relativa a esse sentimento. No mesmo sentido, para Furnham et 

al. (2012) a segurança, o poder, o amor e a liberdade são as quatro características que 

descrevem as emoções ligadas ao dinheiro. O dinheiro pode significar segurança, isto é, 

quando uma pessoa tem o seu próprio dinheiro não depende de terceiros, o que pode 

levar a uma redução da ansiedade (Furnham et al., 2012). Ao representar poder, o 

dinheiro permite a compra de símbolos de status, o que leva a um reconhecimento e 

aceitação social (Stumm, O’Creevy & Furnham, 2013). Ao representar amor, o dinheiro 

pode ser substituto de emoção e de afeto (Furnham et al., 2012). Por fim, o dinheiro 

pode também significar “autonomia ou liberdade, o que permite às pessoas escapar das 

suas rotinas diárias, contornando as obrigações fatigantes da vida” (Furnham & Argyle, 

1998 citados por Stumm et al., 2013, p.345).  

2.1.1. Escalas de Medida 

Ao longo dos anos, vários investigadores têm desenvolvido diferentes escalas para 

medir as atitudes dos indivíduos face ao dinheiro (e.g. Yamauchi & Templer, 1982; 

Furnham, 1984; Tang, 1992).  

Yamauchi e Templer (1982) desenvolveram a Escala de Atitudes Face ao Dinheiro 

(no original em inglês, Money Attitude Scale - MAS). Através de estudos teórico-

práticos, conceptualizaram três áreas de conteúdo amplo sobre os aspectos psicológicos 

do dinheiro – Security, Retention e Power-Prestige (segurança, retenção/poupança e 

poder e prestígio). A segurança diz respeito ao “otimismo, confiança, conforto e ao seu 

inverso, pessimismo, insegurança e insatisfação” (Yamauchi & Templer, 1982, p.522). 

A retenção/poupança inclui “parcimónia, acumulação e traços de personalidade 

obsessivos” (Yamauchi & Templer, 1982, p.522) e o poder e prestígio inclui aspetos de 

“status, importância, superioridade e aquisição” (Yamauchi & Templer, 1982, p.522).	  

De forma a desenvolver estas três áreas de conteúdo sobre os aspetos psicológicos do 

dinheiro, foram criados sessenta e dois itens e submetidos a análise fatorial de 

componentes principais. Desta análise resultaram trinta e quatro itens que representam 

cinco fatores. Estes foram identificados da seguinte forma: Power-Prestige, Retention-
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Time, Distrust, Quality e  Anxiety (poder e prestígio, retenção/poupança, desconfiança, 

qualidade e ansiedade). O primeiro fator identificado é denominado Power-Prestige. Os 

indivíduos com pontuação alta nesta dimensão têm “atitudes que indicam a procura de 

status, competição, reconhecimento externo e aquisição” (Yamauchi & Templer, 1982, 

p. 523). O segundo fator identificado é denominado Retention-Time. Os indivíduos com 

pontuação alta nesta dimensão podem ser descritos como “aqueles que dão grande 

importância ao processo de preparação, tendo também como objetivo a segurança no 

futuro” (Yamauchi & Templer, 1982, p. 523). O terceiro fator identificado é 

denominado Distrust. Os indivíduos com pontuação alta nesta dimensão “mantêm 

atitudes hesitantes, suspeitas e duvidosas” (Yamauchi & Templer, 1982, p. 524). O 

quarto fator identificado é denominado Quality. Os indivíduos com pontuação alta nesta 

dimensão “acreditam em obter o melhor ou pagar mais para obter a qualidade desejada” 

(Yamauchi & Templer, 1982, p. 524). Por fim, o quinto fator identificado é denominado 

Anxiety. Os indivíduos com pontuação alta nesta dimensão podem ser vistos como 

“indivíduos que mantêm a atitude de que o dinheiro é uma fonte de ansiedade, bem 

como uma fonte de proteção contra a ansiedade” (Yamauchi & Templer, 1982, p.525).  

Após uma profunda análise, apenas os fatores Power-Prestige, Retention-Time, 

Distrust e Anxiety foram considerados como constituintes da versão final da Escala de 

Atitudes Face ao Dinheiro (MAS scale). O fator Quality não foi incluído na escala, uma 

vez que os itens relativos a este fator apresentavam semelhanças ao nível semântico 

com o fator Power-Prestige. É importante referir que esta escala “tem sido amplamente 

utilizada e tem vindo a provar ter uma boa fiabilidade quando aplicada em diferentes 

culturas” (Roberts & Jones, 2001; citados por Li et al., 2009, p.99). 

Furnham (1984) desenvolveu a Escala de Crenças e Comportamentos Associados ao 

Dinheiro (no original em inglês, Money Beliefs and Behavior Scale - MBBS). Com base 

na Escala de Atitudes Face ao Dinheiro de Yamauchi e Templer (1982), nos estudos de 

Rubinstein (1980) e nos estudos de Goldberg e Lewis (1979) foram criados sessenta 

itens. Depois de submetidos a análise fatorial de componentes principais, resultaram 

cinquenta e um itens que representam seis fatores. Estes foram identificados da seguinte 

forma: Obsession, Power/Spending, Retention, Security/Conservative, Inadequate e 

Effort/Ability (obsessão, poder/gastos, retenção, segurança/conservador, inadequado e 

esforço/capacidade). 
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Tang (1992) baseou-se nos significados éticos que as pessoas atribuem ao dinheiro e 

desenvolveu a Escala Ética do Dinheiro (no original em inglês, Money Ethic Scale - 

MES).  Foram criados cinquenta itens baseados na hierarquia das necessidades de 

Maslow (1954); nas atitudes positivas e negativas face ao dinheiro (Wernimont & 

Fitzpatrick, 1972) e nos estudos de Furnham (1984) e de Yamauchi e Templer (1982). 

Os cinquenta itens foram submetidos à análise fatorial de componentes principais. Desta 

análise resultaram trinta itens que representam seis fatores. Estes foram identificados da 

seguinte forma: bom (o dinheiro representa algo bom, o que traz atitudes positivas), 

mau (relacionado com as atitudes negativas do dinheiro), realização pessoal (o dinheiro 

representa uma conquista, traduzindo-se num símbolo de sucesso), respeito/autoestima 

(o dinheiro ajuda as pessoas a expressaram as suas competências e  a ganharem 

autoestima e respeito de outras pessoas), gestão do orçamento (relacionado com a 

retenção/poupança) e liberdade e poder (o dinheiro proporciona autonomia, liberdade e 

segurança, bem como poder) (no original em inglês, Good, Evil, Achievement, Respect 

(sefl-esteem), Budget e  Freedom (power)).  

 Todas as escalas apresentadas anteriormente (Yamauchi & Templer, 1982; 

Furnham, 1984; Tang, 1992) apresentam dimensões que parecem semelhantes, apesar 

de evidenciarem aspetos diferentes do dinheiro. Por exemplo, na dimensão “poder e 

prestígio” da escala de Yamauchi e Templer (1982), os consumidores utilizam o 

dinheiro como forma de impressionar os outros e de prestígio; na escala de Furnham 

(1984) esta dimensão está associada à noção de gasto de dinheiro; por fim, na escala de 

Tang (1992) esta dimensão relaciona-se com a liberdade que o dinheiro proporciona aos 

consumidores para fazerem coisas que desejem. Ainda relativamente	  à dimensão “poder 

e prestígio”, é interessante referir que esta dimensão na escala de Furnham (1984) está 

relacionada com a dimensão “gestão do orçamento” da escala de Tang (1992). Por sua 

vez, a dimensão “poder e prestígio” da escala de Yamauchi e Templer (1982) está 

relacionada com a dimensão “realização pessoal” da escala de Tang (1992). 

Na escala de Furhnam (1989), a dimensão relativa à obsessão por dinheiro é 

representada na escala de Yamauchi e Templer (1982) como um item da dimensão 

poder e prestígio. 
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2.2. A Compra de Bens não Essenciais  

2.2.1. Compras Racionais  

Ao longo de vários anos, o estudo do comportamento do consumidor tem vindo a 

demonstrar ser de grande interesse para os profissionais de marketing. De acordo com 

Solomon, Bamossy, Askegaard e Hogg (2006, p.6), o comportamento do consumidor é 

caracterizado como “o estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos 

selecionam, compram, usam ou dispõem de produtos, serviços, ideias ou experiências 

para satisfazerem as suas necessidades e desejos”. Geralmente, e de acordo com os 

mesmos autores, o consumidor é considerado como “uma pessoa que identifica uma 

necessidade ou desejo, faz uma compra e, em seguida, dispõe do produto durante as três 

fases do processo de consumo”. No entanto, deve ter-se em conta que pessoas diferentes 

podem estar envolvidas no processo, uma vez que nem sempre o consumidor e o 

utilizador são a mesma pessoa (Solomon et al., 2006).  

O comportamento de compra é influenciado por fatores culturais, sociais, pessoais e 

psicológicos (Kotler & Armstrong, 2011). A maioria destes fatores não são 

controláveis. Contudo, torna-se fundamental para os profissionais de marketing 

conhecerem o comportamento de compra dos consumidores (Kotler, Keller, Brady, 

Goodman & Hansen, 2009). É importante referir que uma compra planeada é 

caracterizada por ser “deliberada, onde a pesquisa é ponderada e onde existe avaliação 

que, normalmente, resulta em decisões racionais, precisas e melhores” (Halpern, 1989, 

Johnson-Laird; 1988; citados por Gutierrez, 2004, p.1061).  

A literatura existente acerca do comportamento do consumidor documenta que o 

número de fases dentro do processo de tomada de decisão varia consoante os autores. 

Por exemplo, três fases (e.g. Schiffman, Kanuk & Hansen, 2008), quatro fases (e.g. 

Hoyer, MacInnis & Pieters, 2012), cinco fases (e.g. Solomon et al., 2006; Kotler & 

Armstrong, 2011). O modelo do processo de decisão de compra proposto por Kotler e 

Armstrong (2011) está divido em cinco etapas: reconhecimento da necessidade, procura 

de informação, avaliação das alternativas, decisão de compra e comportamento pós-

compra. Os modelos existentes acerca do processo de tomada de decisão de compra 

assumem que os consumidores passam por todas as etapas do processo. No entanto, e 

dependendo do tipo de compra, algumas das etapas podem ser ignoradas ou invertidas 

(Kotler & Armstrong, 2011).  
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O processo de compra inicia-se com o reconhecimento de um problema ou de uma 

necessidade. De acordo com Solomon et al. (2006, p.263), o reconhecimento de um 

problema ocorre quando “existe uma diferença significativa entre o estado atual e o 

estado desejado”. Esta é a etapa mais importante de todo o processo, uma vez que se 

não houver uma necessidade não existe uma compra. A necessidade pode ser 

desencadeada por estímulos internos e estímulos externos (Kotler & Armstrong, 2011). 

De seguida, o consumidor procura informação acerca das possíveis soluções para o 

problema e, posteriormente, avalia toda a informação com o objetivo de escolher a 

melhor alternativa para a sua necessidade. Essa informação pode ser obtida através de 

várias fontes, tais como: fontes pessoais (família, amigos, vizinhos ou conhecidos), 

fontes comerciais (publicidade, sites do comerciante, vendedores), fontes públicas 

(mass media, pesquisas na internet) e fontes experimentais (utilização do produto) 

(Kotler & Armstrong, 2011). Após a etapa de avaliação das alternativas, o consumidor 

pode tomar uma decisão de compra. Geralmente, os consumidores optam por comprar o 

produto que mais se adequa à sua necessidade. No entanto, Kotler e Armstrong (2011), 

sugerem que existem dois fatores que podem alterar a decisão de compra do 

consumidor: a atitude de outros e fatores situacionais inesperados (no original em 

inglês, attitudes of others e unexpected situational factors). Por fim, e depois de 

efetuada a compra, a satisfação/insatisfação do consumidor é determinada pelos 

“sentimentos gerais ou atitudes que uma pessoa tem acerca de um produto depois de ter 

sido comprado” (Solomon et al., 2006, p.328). A satisfação/insatisfação do consumidor 

é determinada pela relação entre as expectativas do consumo e o desempenho percebido 

do produto (Kotler & Armstrong, 2011).	  	  

2.2.2. Compra por Impulso 

Ao longo de vários anos, diferentes investigadores têm vindo a reconhecer a 

importância do estudo da compra por impulso (e.g. Clover, 1950; Stern, 1962; Rook, 

1987; Beatty & Farrell, 1998). Anteriormente ao estudo de Rook (1987), as definições 

de compra por impulso não incluíam o consumidor nem os seus traços pessoais e, 

focavam-se apenas no produto como determinante deste tipo de compra (Hausman, 

2000). Hoje em dia, existe um consenso entre os investigadores de que a compra por 

impulso ocorre quando um indivíduo efetua uma compra involuntária, imediata e 

irrefletida (e.g. Rook, 1987; Rook & Fisher, 1995).  
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Stern (1962) forneceu a base para definir a compra por impulso, classificando este 

ato em compra por impulso pura; compra por impulso relembrada; compra por impulso 

sugerida; e compra por impulso planeada. A compra por impulso pura é a verdadeira 

compra por impulso, onde é quebrado um padrão normal de compra, imprevisível e 

onde não existe qualquer tipo de intenção de comprar antes de entrar na loja. A compra 

por impulso relembrada ocorre quando um consumidor, já dentro da loja, se lembra da 

necessidade de comprar um determinado produto. Por sua vez, a compra por impulso 

sugerida ocorre quando um consumidor vê um produto pela primeira vez dentro da loja 

e sente a necessidade de o comprar sem ter qualquer tipo de conhecimento acerca dele. 

Por fim, a compra por impulso planeada ocorre quando um consumidor, além dos 

produtos que sabe que precisa de comprar, tem a expectativa de poder adquirir outros 

produtos, dependendo de fatores como o preço e/ou descontos.  

Rook (1987, p.191) definiu que a compra por impulso “ocorre quando um 

consumidor tem uma vontade súbita, muitas vezes poderosa e persistente, para comprar 

algo de imediato. O impulso de comprar é hedonisticamente complexo e pode estimular 

o conflito emocional. Além disso, a compra por impulso tende a ocorrer com uma 

preocupação mínima das suas consequências”. Beatty e Ferrell (1998, p.170), alargaram 

a definição de compra por impulso sugerida por Rook (1987) e descreveram este tipo de 

compra como “uma compra repentina e imediata, sem intenções de pré-compra, de 

comprar um produto especifico ou de cumprir uma tarefa especifica de compra. O 

comportamento ocorre depois de o consumidor sentir um desejo de comprar e tende a 

ser espontâneo e sem muita reflexão (i.e., é “impulsivo”).  

2.2.2.1. Fatores que Influenciam a Compra por Impulso  

A compra por impulso é influenciada por diversos fatores que podem ser divididos 

em duas categorias distintas: os externos e os internos. Os fatores externos da compra 

por impulso, dizem respeito aos estímulos ou sinais de marketing, controlados pelos 

marketers, que têm como objetivo atrair os consumidores para comportamentos de 

compra (Youn & Faber, 2000). Estes fatores estão relacionados com o ambiente de 

compra e o ambiente de marketing e podem influenciar direta ou indiretamente o 

consumidor. Os fatores internos de compra por impulso estão relacionados com as 

diferentes características de personalidade dos indivíduos que os fazem envolver em 

comportamentos de compra. Por vezes, é a combinação destes dois tipos de fatores que 
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leva os consumidores a envolverem-se em comportamentos de compra por impulso (e.g. 

Hoch & Loewenstein, 1991; Dittmar, Beattie & Firese, 1995; Beatty & Farrell, 1998; 

Youn & Faber, 2002). É ainda importante referir que são poucos os investigadores que 

se têm dedicado a compreender os antecedentes da compra por impulso, analisando 

apenas uma variável situacional ou individual como consequência deste tipo de 

comportamento (Beatty & Farrell, 1998).  

Hoch e Loewenstein (1991) examinaram a interação entre os motivos racionais e 

hedónicos na capacidade de controlo dos consumidores e, desta forma, desenvolveram o 

modelo força de vontade-desejo (no original em inglês, willpower-desire model). Este 

modelo, tem como objetivo, responder como e porque é que os consumidores 

experienciam a compra por impulso como substituto temporário das suas preferências 

de longo-prazo. Segundo os autores, a compra por impulso resulta de um conflito entre 

a força de vontade e o desejo. Os consumidores recorrem à força de vontade para 

resistir ao desejo de comprar. Por sua vez, quando o desejo de compra é superior à força 

de vontade, os consumidores acabam por se envolver em comportamentos de compra 

por impulso.  

Dittmar et al. (1995) propuseram um modelo em que consideram que a compra por 

impulso é desencadeada por dois tipos de fatores: os fatores instrumentais e os fatores 

simbólicos. Os fatores instrumentais dizem apenas respeito às funcionalidades e 

atributos do produto. Por sua vez, os fatores simbólicos são mais complexos e são vistos 

como símbolos de identidade. Para os autores, os consumidores procuram que o produto 

manifeste autoexpressão e identidade pessoal (qualidades pessoais, valores, história e 

relações), bem como uma identidade social (posição social e grupos de pertença). 

Apesar deste estudo validar a relação entre a compra por impulso e as emoções, não 

fornece uma explicação de como é que estes fatores influenciam este tipo de compra, 

limitando-se a listar vários fatores (Dittmar et al., 1995).  

Beatty e Farrell (1998) basearam-se num conjunto de variáveis exógenas, incluindo 

duas variáveis situacionais (tempo e dinheiro disponível) e duas variáveis individuais (o 

prazer de comprar e a tendência de compra por impulso). Estas variáveis influenciam 

um conjunto de variáveis endógenas (afeto positivo e negativo, procura na loja e a 

vontade de comprar impulsivamente) que, consequentemente, resultam ou não numa 

compra por impulso.  Segundo os autores, mais tempo e dinheiro disponível vão gerar 
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estados afetivos positivos, o que leva a uma maior probabilidade de a compra por 

impulso ocorrer. Contrariamente, quando estes recursos são escassos, são gerados 

estados afetivos negativos, o que leva o consumidor a sentir-se frustrado. Os autores 

concluíram também que o prazer de comprar, a procura na loja e o tempo e dinheiro 

disponível, estimulam apenas os afetos positivos.   

Youn e Faber (2002) desenvolveram um novo modelo onde são tidos em conta dois 

tipos de comportamento: os emocionais e os cognitivos. Os comportamentos 

emocionais estão relacionados com a necessidade de compra, as emoções positivas 

relacionadas com a compra e a gestão do humor (no original em inglês, irresistible urge 

to buy, positive buying emotions e mood management). Estes fatores diminuem a 

capacidade de controlo do indivíduo, desencadeando a compra por impulso. Os 

comportamentos cognitivos estão relacionados com a ideia de prazer momentâneo da 

compra, onde são englobadas as variáveis deliberação cognitiva e a desconsideração 

com o futuro (no original em inglês, cognitive deliberation e disregard the future). 

2.2.3. Compra Compulsiva 

As atitudes dos consumidores face ao dinheiro influenciam diretamente o seu 

comportamento de compra, o que pode levar a envolverem-se em comportamentos de 

compra compulsiva. Nos últimos anos, este fenómeno tem recebido especial atenção da 

psicologia da economia e de investigadores na área do comportamento do consumidor. 

A compra compulsiva, tem sido definida, ao longo do tempo, de várias maneiras por 

diversos autores (e.g., Valence, d’Astous & Fortier, 1988; O’Guinn & Faber, 1989; 

d’Astous, 1990; Edwards, 1993).  

Segundo O’Guinn & Faber (1989), existem dois critérios essenciais que devem estar 

presentes nas definições de compra compulsiva: o comportamento deve ser repetido e 

tem de ser problemático para o indivíduo. Desta forma, os mesmos autores definiram a 

compra compulsiva como “crónica, compra repetida que se torna uma resposta primária 

de eventos negativos ou sentimentos. Este comportamento, apesar de oferecer 

recompensas a curto-prazo para os consumidores, torna-se bastante difícil de parar, e 

em último caso, pode trazer consequências negativas para as suas vidas” (1992, p.459). 

Para Edwards (1993, p.67), a compra compulsiva deve ser conceptualizada como 

“crónica, forma anormal de compra e de gasto, caracterizada, no extremo, como uma 

vontade irresistível, incontrolável e repetitiva para comprar, negligenciando as suas 
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consequências”. Estas consequências não são apenas a nível financeiro mas também a 

nível psicológico e social (Faber & O’Guinn, 1992). Numa perspetiva científica, a 

compra compulsiva tem sido frequentemente negligenciada e tem sido classificada 

como “um transtorno de controlo de impulsos não especificado” (Black, Repertinger, 

Gaffney & Gabel, 1998; Mueller, Mitchell, Mertens, Mueller & Silbermann, 2007; 

citados por Phau & Woo, 2008, p. 443). Contrariamente à compra por impulso, o 

principal foco dos consumidores compulsivos é a satisfação que podem obter através do 

processo de compra, em vez da utilidade dos produtos que compram (O’Guinn & Faber, 

1989).  

A maioria das pesquisas acerca da compra compulsiva associa este comportamento 

com fatores como os traços de personalidade dos indivíduos e o ambiente familiar 

(O’Guinn & Faber, 1989; Valence et al., 1988; Shoham & Brencic, 2003). Vários 

autores (O’Guinn & Faber, 1989; Valence et al., 1988; Scherhorn, Reisch & Raab, 

1990) sugerem que, quando comparados com outro tipo de consumidores, os 

compradores compulsivos têm baixa autoestima, uma elevada tendência para fantasiar, 

dão demasiada importância a bens materiais (O’Guinn & Faber, 1989) e têm elevados 

níveis de depressão, ansiedade e obsessão (Scherhorn et al., 1990), bem como stress e 

frustração.  

A literatura existente acerca deste tema, em geral, caracteriza este tipo de 

comportamento como dicotómico, ou seja, os consumidores são classificados como 

compulsivos ou não (e.g. O’Guinn & Faber, 1989; Valence et al., 1988). No entanto, o 

facto de os consumidores serem classificados dicotomicamente, deixa em aberto uma 

questão fundamental, nomeadamente se os indivíduos que são classificados como 

compradores compulsivos têm diferentes motivações para comprar compulsivamente, 

ou seja, se têm diferentes tipos e níveis de tendência compulsiva (DeSarbo & Edwards, 

1996).  

Hirschman (1992), considera que existem dois tipos de comportamentos 

compulsivos: os compradores compulsivos angustiados e os compradores compulsivos 

sociopáticos (no original em inglês, distressed compulsive consumers, sociophatic 

compulsive consumers). Os compradores compulsivos angustiados utilizam os produtos 

como forma de aliviarem a ansiedade. Por sua vez, os consumidores compulsivos 

sociopáticos envolvem-se em atividades de compra como a procura de sensações com o 
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objetivo de reduzirem o stress e o tédio. Para outros autores (e.g. d’Astous, 1990; 

Edwards, 1993), a compra compulsiva ocorre num continuum, onde existe a 

possibilidade de os consumidores manifestarem comportamentos incertos ao longo do 

tempo.  

2.2.3.1. Escalas de Medida  

Valence et al. (1988), através dos estudos realizados por Faber, O’Guinn e Krych 

(1987) e de observações episódicas extraídas dos artigos de Holmstrom (1985) e 

Mitchell (1986), selecionaram dezasseis itens que representam quatro dimensões 

básicas da compra compulsiva: tendência para gastar, desejo para comprar ou ir às 

compras, sentimento de culpa pós-compra e o ambiente familiar (no original em inglês, 

a tendency to spend, feeling urge to buy or shop, postpurchase guilt, family 

enviroment). Através de uma análise de fiabilidade, foram eliminados os três itens 

referentes à dimensão ambiente familiar, por demonstrarem uma fraca correlação com a 

pontuação total. A unidimensionalidade da escala foi confirmada com base no método 

da máxima verosimilhança (Maximum Likelihood Analysis). Embora estes primeiros 

esforços tenham sido importantes para o desenvolvimento de um instrumento de 

detecção de comportamentos de compra compulsiva, deixam em aberto algumas 

questões fundamentais, nomeadamente, quanto é que cada item contribui, se todos os 

itens são necessários ou se este conjunto de itens é o mais preditivo das variáveis 

discriminatórias (Faber & O’Guinn, 1992).    

Faber e O’Guinn (1992), com o objetivo de distinguirem os compradores 

compulsivos de outro tipo de consumidores, desenvolveram a Escala de Detecção 

Clínica para Comportamentos de Compra Compulsiva (no original em inglês, Clinical 

Screener for Compulsive Buying). Inicialmente, foram criados vinte e nove itens, 

inseridos diretamente numa regressão linear. Estes itens comportam medidas como a 

percepção da importância do dinheiro, a motivação de compra, as necessidades 

relacionadas com a compra, as emoções dos consumidores antes, durante e após a 

compra e com os comportamentos envolvidos com a compra e o uso de bens (Faber & 

O’Guinn, 1992). Desta análise, resultaram sete itens que melhor diferenciam os 

compradores compulsivos de outro tipo de compradores. Vários investigadores 

consideram esta escala como uma ferramenta útil para identificar este tipo de 

compradores e tem sido utilizada em diversos estudos (e.g. Roberts, 1998; Lee, Lennon 
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& Rudd, 2000; Roberts & Jones, 2001; Dittmar, 2005; Phau & Woo, 2008). É 

importante salientar que tanto a escala desenvolvida por Valence et al. (1988) como a 

de Faber e O’Guinn (1992) incluem aspetos que medem conceitos distintos do conceito 

de compra compulsiva, tais como, o uso do cartão de crédito, o comportamento dos 

consumidores relativamente ao pagamento de dívidas e atitudes face ao dinheiro 

(Edwards, 1993). 

Como referido anteriormente, para alguns autores a compra compulsiva manifesta-

se através de diferentes níveis de intensidade e não deve ser tratada como um 

comportamento dicotómico. Desta forma, com o objetivo de desenvolver um 

instrumento de medida que não determine apenas se um comprador é compulsivo ou 

não, Edwards (1993) desenvolveu a Escala de Gastos Compulsivos (no original em 

inglês, Compulsive Spending Scale). Esta escala tem como objetivo identificar baixos a 

altos níveis de compulsividade no comportamento de compra do consumidor, ou seja 

determinar o quão compulsivo é o comportamento. Segundo a autora, o comportamento 

de compra ocorre num continuum com intervalos designados como normal/non-

compulsive, recreational, borderline, compulsive e addictive (Edwards, 1993). 

Inicialmente, foram gerados vinte e nove itens submetidos a análise fatorial 

confirmatória. Desta análise, resultaram treze fatores que representam quatro 

dimensões: tendência para gastar, impulso para gastar, vontade de comprar e gastar, 

impulso para gastar de forma disfuncional e sensação de culpa pós-compra (no original 

em inglês, tendency to spend, compulsion/drive to spend, feelings about shopping and 

spending , dysfunctional spending, post-purchase guilt).  

2.3. O Materialismo  

As duas definições mais importantes de materialismo são a de Belk (1984, 1985) e a 

de Richins e Dawson (1992). Cada uma destas definições interpreta o materialismo 

como um constructo multifacetado e, ambos os autores desenvolveram escalas para 

medir o materialismo de acordo com as suas definições (Graham, 1999). Para Belk 

(1985, p. 265), o materialismo refere-se à “importância que um consumidor atribui a 

posses materiais. Nos níveis mais altos de materialismo, estas posses assumem um lugar 

central na vida de uma pessoa e acredita-se que proporcionem as maiores fontes de 

satisfação e insatisfação”. Esta perspetiva, conceptualiza o materialismo como a 

manifestação de três traços de personalidade: a possessividade, a não generosidade e a 
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inveja (no original em inglês, possessiviness, nongenerosity, envy). Para Richins (2004, 

p. 210), o materialismo é visto como “a importância atribuída à posse e aquisição de 

bens materiais para alcançar objetivos de vida mais amplos ou estados desejados”. Os 

mesmos autores conceptualizam que os valores materiais englobam três domínios: “o 

uso de bens para julgar o sucesso dos outros e de si mesmo, a posse como algo central 

na vida de uma pessoa e a crença de que a posse e a aquisição levam à felicidade e a 

satisfação com a vida”. Desta forma, esta perspetiva engloba três conceitos principais: o 

sucesso na vida definido pela posse, a aquisição como a prossecução da felicidade e a 

centralidade da aquisição (no original em inglês, possession-defined sucess, acquisition 

as the pursuit of happiness e acquisition centrality). Estas duas perspetivas podem ser 

diferenciadas como o materialismo de personalidade e o materialismo de valores 

pessoais (no original em inglês, personality materialism e personal values materialism) 

(Ahuvia & Wong, 2002). Enquanto que a perspetiva de Belk (1984, 1985) se foca no 

materialismo como um sistema de traços de personalidade, a perspetiva de Richins e 

Dawson (1992) foca-se no materialismo como um sistema de valores pessoais (Ahuvia 

& Wong, 2002). 

3. Modelo Conceptual e Hipóteses de Investigação 

3.1. Objetivos do Estudo  

Este trabalho de investigação, tem como objetivo principal compreender as atitudes 

face ao dinheiro dos jovens consumidores e como essas atitudes influenciam o seu 

comportamento de compra. Adicionalmente, pretende-se também investigar possíveis 

associações entre as variáveis sociodemográficas e as atitudes face ao dinheiro,  compra 

por impulso, compra compulsiva e materialismo. Para isso, as questões de investigação 

foram elaboradas a partir da Escala de Atitudes Face ao Dinheiro (Yamauchi & 

Templer, 1982), Escala de Compra por Impulso (Weun, Jones & Beatty, 1997, 1998), 

Escala de Compra Compulsiva (Faber & O’Guinn , 1992) e da Escala de Materialismo 

(Richins & Dawson, 1992).  

Mais concretamente, pretende-se:  

• Primeiramente, analisar a associação entre as variáveis sociodemográficas e: 

as atitudes face ao dinheiro, a compra por impulso, a compra compulsiva e o 

materialismo; 
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• Analisar a relação entre as atitudes face ao dinheiro e: a compra por impulso, 

a compra compulsiva e o materialismo; 

• Analisar a relação entre o materialismo e a compra por impulso e entre o 

materialismo e a compra compulsiva; 

• Analisar a relação entre a compra por impulso e a compra compulsiva; 

• Analisar a influência das atitudes face ao dinheiro na compra por impulso, na 

compra compulsiva e no materialismo; 

• Analisar a influência do materialismo na compra compulsiva; 

• Analisar a influência da compra por impulso na compra compulsiva; 

• Analisar a influência das atitudes face ao dinheiro e o materialismo na 

compra compulsiva.  

3.2. Modelo Conceptual  
 

	  

Figura	  1	  -‐	  Modelo	  Conceptual	  

	  
	  
	  
	  

Género  Idade Grau de 
Instrução 

Rendimento Situação 
Profissional 

Poder e Prestígio 

Retenção/Poupança 

Desconfiança 

Ansiedade 

Compra por Impulso 

Compra Compulsiva 

Materialismo 
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3.3. Hipóteses de Investigação 
	  

Tabela I - Hipóteses de Investigação 

HA. 

As atitudes face ao dinheiro (poder e prestígio, retenção/poupança, desconfiança e ansiedade) variam em função 

das características sociodemográficas dos indivíduos (sexo, idade, grau de instrução, rendimento, situação 

profissional). 

HB. 
A compra por impulso varia em função das características sociodemográficas dos indivíduos (sexo, idade, grau de 

instrução, rendimento, situação profissional). 

HC. 
A compra compulsiva varia em função das características sociodemográficas dos indivíduos (sexo, idade, grau de 

instrução, rendimento, situação profissional). 

HD. 
O materialismo varia em função das características sociodemográficas dos indivíduos (sexo, idade, grau de 

instrução, rendimento, situação profissional). 

H1. Existe uma relação entre o poder e prestígio e a compra por impulso. 

H2. Existe uma relação entre a retenção/poupança e a compra por impulso. 

H3. Existe uma relação entre a desconfiança e a compra por impulso. 

H4. Existe uma relação entre a ansiedade e a compra por impulso. 

H5. Existe uma relação entre o poder e prestígio e a compra compulsiva. 

H6. Existe uma relação entre a retenção/poupança e a compra compulsiva. 

H7. Existe uma relação entre a desconfiança e a compra compulsiva. 

H8. Existe uma relação entre a ansiedade a compra compulsiva. 

H9. Existe uma relação entre o poder e prestígio e o materialismo. 

H10. Existe uma relação entre a retenção/poupança e o materialismo. 

H11. Existe uma relação entre a desconfiança e o materialismo. 

H12. Existe uma relação entre a ansiedade e o materialismo. 

H13. Existe uma relação entre o materialismo e a compra por impulso. 

H14. Existe uma relação entre o materialismo e a compra compulsiva. 

H15. Existe uma relação entre a compra por impulso e a compra compulsiva. 

H16. As atitudes face ao dinheiro têm influência na compra por impulso. 

H17. As atitudes face ao dinheiro têm influência na compra compulsiva. 

H18. As atitudes face ao dinheiro têm influência no materialismo. 

H19. O materialismo tem influência na compra compulsiva. 

H20. A compra por impulso tem influência na compra compulsiva. 

H21.  As atitudes face ao dinheiro e o materialismo têm influência na compra compulsiva. 

	  
4. Metodologia de Investigação 

4.1. Tipo de Estudo 

De acordo com o objetivo do estudo, conhecer a relação dos consumidores com o 

dinheiro e respetivos hábitos de consumo, o tipo de pesquisa utilizado foi de natureza 

descritiva, visto que, segundo Robson (2002; citado por Saunders, Lewis & Thornhill, 

2009, p.140), o objetivo de uma pesquisa descritiva é “retratar o perfil exato de pessoas, 

eventos ou situações”. Seguiu-se uma abordagem dedutiva, sendo desenvolvido um 

modelo conceptual e hipóteses, onde foi desenhada uma estratégia de pesquisa para 
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testar essas hipóteses (Saunders et al., 2009). O método de pesquisa utilizado foi o 

quantitativo, tendo sido utilizado o inquérito por questionário como forma de recolha de 

dados. Esta técnica de pesquisa, segundo Malhotra e Birks (2006, p.255), tem várias 

vantagens: os questionários são simples de administrar e, uma vez que as respostas são 

limitadas às alternativas indicadas, os dados obtidos são consistentes tornando a 

codificação, a análise e a interpretação de dados relativamente simples.  

4.2. Tipo de Amostra   

A população-alvo deste estudo é constituída por jovens adultos. O tipo de 

amostragem utilizado foi o não probabilístico – por conveniência (Malhotra & Birks, 

2006).  

O tipo de amostragem por conveniência, envolve a seleção ao acaso dos elementos 

mais fáceis de contactar e que estejam disponíveis para responder (Saunders et al. 

2009). Neste caso, o questionário foi divulgado na rede social Facebook e partilhado via 

email. Adicionalmente, solicitou-se aos destinatários para partilhar com a sua rede de 

contactos. Uma vez que não é uma amostra representativa da população, os resultados 

não são generalizáveis (Malhotra e Birks, 2006). De forma a obter mais respostas, 

contactaram-se diversas Faculdades, pedindo que partilhassem o link do questionário 

pelos estudantes, via e-mail. Das Faculdades contactadas, o Instituto Superior de 

Economia e Gestão (ISEG) e a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 

(FCUL) responderam e partilharam o estudo. 

Este método tende a enviesar e a influenciar os resultados, uma vez que certos 

elementos aparecem na amostra pela facilidade de contacto (Saunders et al., 2009).   

4.3. Formas de Recolha e Análise de Dados 

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa exploratória, onde foram recolhidos dados 

secundários, através da pesquisa de artigos científicos publicados na área do 

comportamento do consumidor. Posteriormente, para recolha de dados foi elaborado um 

questionário estruturado através do software Qualtrics Online Survey. Antes da 

publicação do questionário foi realizado um pré-teste no dia 10 de Junho a 9 pessoas. 

Definida a estrutura final, o questionário esteve ativo durante 3 semanas, entre 15 de 

Junho e 10 de Julho. Do questionário online resultaram 290 respostas válidas e 

consideradas para efeitos de análise. Os dados recolhidos foram estatisticamente 
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analisados através do software quantitativo SPSS (Statistial Package for Social 

Sciences).  

4.4. Estrutura do Questionário  

O questionário está dividido em duas partes e é composto essencialmente por 

questões fechadas (Anexo 1). No inicio do questionário, é apresentada uma pequena 

introdução, onde é explicado aos inquiridos o propósito do estudo, bem como o 

anonimato e confidencialidade dos dados.  

A primeira parte do questionário, é composta por duas questões fechadas. A 

primeira questão tem como objetivo compreender a relação das pessoas com o dinheiro 

e bens materiais. Desta forma, foram incluídas no questionário a Escala de Atitudes 

Face ao Dinheiro da autoria de Yamauchi e Templer (1982) e a Escala de Materialismo, 

proposta por Richins e Dawson (1992). A segunda questão, diz respeito à compra 

espontânea de produtos e tem como objetivo compreender os hábitos de consumo dos 

consumidores. Para isso, foram incluídas no questionário a Escala de Compra 

Compulsiva (Clinical Screener for Compulsive Buying), proposta por Faber & O’Guinn 

(1992) e a Escala de Compra por Impulso de Weun, Jones & Beatty (1997, 1998).  

A segunda parte do questionário é composta por dez questões de resposta fechada e 

aberta. As quatro primeiras questões foram desenvolvidas com o objetivo de obter 

informação acerca da situação financeira atual e futura dos inquiridos. Com as restantes 

seis questões, procurou-se recolher informação para efeito de caracterização da amostra 

do ponto de vista sociodemográfico.  

Foi realizado um pré-teste a 9 contatos pessoais, via e-mail. O pré-teste teve como 

objetivo avaliar a clareza das questões, bem como o correto funcionamento do mesmo.  

O questionário estava a funcionar corretamente, contudo detetou-se a falta da opção de 

resposta “Entre 2000€ e 2499€” na pergunta relativa ao rendimento mensal dos 

inquiridos. Todas as questões incluídas no questionário foram traduzidas e adaptadas 

em termos de linguagem (Anexo 2). Em condições normais, o questionário demoraria 

aproximadamente sete minutos a ser respondido. 

4.5. Medidas Utilizadas 

Com o objetivo de mensurar as atitudes dos consumidores face ao dinheiro e 

respetivos hábitos de consumo, foram incluídas no questionário quatro escalas:  
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a. Escala de Atitudes Face ao Dinheiro (Money Attitude Scale), (Yamauchi & 

Templer, 1982)  

Esta escala pretende compreender a relação das pessoas com o dinheiro e é 

composta por quatro variáveis: poder e prestígio, retenção/poupança, desconfiança e 

ansiedade. A variável poder e prestígio comporta nove itens; as variáveis 

retenção/poupança e desconfiança comportam sete itens, e a variável ansiedade 

comporta seis itens. Pediu-se aos inquiridos que avaliassem cada um destes itens através 

de uma escala de Likert de 5 pontos, em que “1- Discordo Totalmente” e “5- Concordo 

Totalmente”.  

 

b. Escala de Compra por Impulso (Weun, Jones & Beatty, 1997, 1998) 

De forma a compreender os hábitos de consumo dos consumidores, foram utilizados 

os itens das escalas propostas por Weun, Jones e Beatty (1997, 1998). Cada escala 

comporta cinco itens, dos quais quatro são comuns. Os dois itens que diferem de uma 

escala para a outra foram também incluídos. Como tal, a escala passou a ser composta 

por seis itens. Pediu-se aos inquiridos que avaliassem cada um dos seis itens através de 

uma escala de Likert de 5 pontos, em que “1- Nunca” e “5- Muito Frequentemente”. Os 

itens “Evito comprar coisas que não estão na minha lista de compras” e “Não compro 

algo até ter a certeza que encontrei o melhor preço” foram invertidos, de forma a que 

todos os itens estivessem positivamente ordenados. 

 

c. Escala de Compra Compulsiva (Clinical Screener for Compulsive Buying), 

(Faber & O’Guinn, 1992) 

Esta escala é composta por sete itens e é utilizada para distinguir os compradores 

com comportamentos de compra compulsivo de outro tipo de consumidores. Pediu-se 

aos inquiridos que avaliassem cada um dos sete itens, através de uma escala de Likert de 

5 pontos, em que “1- Nunca” e “5- Muito Frequentemente”. O item “Faço o mínimo 

possível de pagamentos com o cartão de crédito” foi invertido, de forma a que todos os 

itens estivessem positivamente ordenados.  

 

d. Escala de Materialismo (Richins & Dawson, 1992) 
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Esta escala é composta por seis itens e tem como objetivo compreender a relação 

das pessoas com os bens materiais. Pediu-se aos inquiridos que avaliassem cada um 

destes itens, através de uma escala de Likert de 5 pontos, em que “1-Discordo 

Totalmente” e “5- Concordo Totalmente”. O item “As pessoas dão demasiada 

importância a coisas materiais” foi invertido, de forma a que todos os itens estivessem 

positivamente ordenados. 
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5. Análise e Discussão dos Dados 

5.1. Caracterização da Amostra  

A amostra em estudo é composta por 290 jovens adultos, com o seguinte perfil 

sociodemográfico: 
Tabela II - Perfil Sociodemográfico 

  Frequência Absoluta Frequência Relativa (%) 

Sexo 
Masculino 

Feminino 

89 

200 

30,69% 

68,97% 

 Total 289 100,00% 

Idade 
18 aos 25 anos 

26 aos 33 anos  

185 

105 

63,8% 

36,2% 

 Total 290 100,00% 

Situação 

Profissional 

Trabalhador por conta própria 

Trabalhador por conta de outrem 

Estudante 

Trabalhador-Estudante 

Desempregado 

À procura do 1º Emprego 

16 

91 

101 

64 

7 

8 

5,52% 

31,38% 

34,83% 

22,07% 

2,41% 

2,76% 

 Total 287 100,00% 

Rendimento 

Mensal 

Não tenho rendimento 

Até 499€ 

Entre 500€ e 999€ 

Entre 1000€ e 1499€ 

Entre 1500€ e 1999€ 

Entre 2000€ e 2499€  

2500€ ou mais  

83 

54 

101 

37 

7 

4 

3 

28,62% 

18,62% 

34,83% 

12,76% 

2,41% 

1,38% 

1,03% 

 Total 289 100,00% 

Grau de 

Instrução 

Até Ensino Secundário (12º Ano) 

Licenciatura/Bacharelato 

Mestrado/Pós-Graduação 

Doutoramento 

26 

114 

145 

5 

9% 

39,31% 

50,00% 

1,72% 

 Total 290 100,00% 

Área de 

Formação 

Superior 

Gestão 

Economia 

Marketing 

Comunicação 

Engenharia 

Arquitetura 

Design 

Direito 

Outra. Qual? 

38 

23 

21 

3 

50 

1 

5 

5 

136 

13,10% 

7,93% 

7,24% 

1,03% 

17,24% 

0,34% 

1,72% 

1,72% 

46,90% 

 Total 282 100,00% 

n=290 
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Inicialmente, procedeu-se à recodificação das variáveis idade e grau de 

instrução. A variável idade foi recodificada para idades compreendidas entre os 18 e os 

33 anos, tendo sido criados dois grupos etários: dos 18 aos 25 anos e dos 26 aos 33 

anos. A variável grau de instrução foi recodificada, tendo sido criadas quatro categorias: 

“Até ao Ensino Secundário (12º Ano)”; “Licenciatura/Bacharelato”; “Mestrado/Pós-

Graduação”; e “Doutoramento”.  

Através da análise de frequências da Tabela II, verificou-se que 63,80% dos 

inquiridos pertence ao escalão etário dos 18 aos 25 anos e que 36,20% pertence ao 

escalão etário dos 26 aos 33 anos. A amostra é constituída maioritariamente por 

indivíduos do sexo feminino (68,97%), sendo que esta questão teve um total de 289 

respostas. Na questão relativa à situação profissional, obteve-se um total de 287 

respostas. Destaca-se o grupo dos estudantes (34,83%), dos trabalhadores por conta de 

outrem	   (31,38%) e dos trabalhadores estudantes (22,07%). Apenas 2,76% dos 

inquiridos está à procura do 1º emprego e 2,41% está desempregado. No que diz 

respeito ao rendimento mensal, apenas 289 inquiridos responderam. Os escalões com 

menor peso são o dos “2000€ a 2499” (1,38%) e o dos “2500€ ou mais” (1,03%). 

Verificou-se que 34,83% auferem um rendimento mensal entre os “500€ e 999€” e que 

28,62% não têm rendimento mensal. No que se refere ao nível de escolaridade, 

destacam-se o grupo de inquiridos que têm como formação académica Mestrado/Pós-

graduação (50,00%) e Licenciatura/Bacharelato (39,31%). Apenas 9% dos respondentes 

possui formação académica até Ensino Secundário (12º ano) e 1,72% possui 

Doutoramento. Por fim, e no que diz respeito à área de formação superior, obteve-se um 

total de 282 respostas. Destaca-se o grupo de inquiridos que têm como área de formação 

superior “Engenharia” (17,24%) e Gestão (13,10%).  

  

 

 

 

 

 

 

 



Sara Carvalho  Atitudes Face ao Dinheiro, Compra por Impulso, Compra Compulsiva e Materialismo 
numa Amostra de Jovens Consumidores 

 

23 

23 

Tabela III - Situação Financeira Atual e Futura 
  Frequência Absoluta Frequência Relativa 

(%) 

Cartão de Crédito 

Nenhum 

Um 

Mais do que um 

193 

87 

9 

66,6% 

30% 

3,1% 

 Total 289 100,00% 

Despesas Diárias e Mensais 

(quem paga?) 

Pais  155 38% 

Avós  10 2,5% 

O próprio  297 72,8% 

Outro. Quem?  10 2,5% 

Medidas de Austeridade 

(afetado(a) por...) 

0% - 24% 

25% - 49% 

50% - 74% 

75% - 100% 

55 

70 

108 

56 

19% 

24,1% 

37,2% 

19,3% 

 Total 289 100,00% 

Situação Financeira (próximos 2 

anos) 

Vai piorar 

Vai ficar igual 

Vai melhorar 

33 

101 

154 

11,4% 

34,8% 

53,1% 

 Total 288 100,00% 

n=290 

 

Inicialmente, procedeu-se à recodificação da variável medidas de austeridade, 

tendo sido criados 4 grupos: “0% - 24%”; “25% - 49%”; “50% - 74%”; e “75% - 

100%”. 

Através da análise de frequências da Tabela III, a pergunta relativa ao número 

de cartões de crédito, obteve um  total de 289 respostas. Verificou-se que mais de 

metade da amostra não utiliza qualquer cartão de crédito (66,6%), 30% utiliza um cartão 

de crédito e apenas 3,1% utiliza mais do que um cartão de crédito. Na questão relativa 

ao pagamento das despesas diárias e mensais, mais de metade da amostra (72,8%) 

afirmou ser o próprio a pagá-las e 38% afirmou serem os pais a fazê-lo. Quando 

questionados acerca das medidas de austeridade aplicadas em Portugal, nos últimos 

anos, dos 289 respondentes, verificou-se que 19% da amostra foi afetada entre 0%-24%, 

24,1% da amostra foi afectada entre 25%-49%, 37,2% da amostra foi afetada entre 

50%-74% e 19,3% da amostra foi afetada entre 75%-100%. Por fim, na questão relativa 

à evolução da situação financeira nos próximos dois anos obteve-se um total de 288 

respostas. Mais de metade da amostra (53,1%) afirmou que a sua situação financeira vai 

melhorar, 34,8% afirmou que se vai manter igual e apenas 11,4% afirmou que vai 

piorar. 
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5.2. Adequabilidade e Fiabilidade das Escalas Utilizadas 

Inicialmente, procedeu-se à criação de índices sintéticos que permitem a leitura 

agregada das diferentes variáveis em estudo. Desta forma, foram criados 8 índices 

sintéticos (Tabela IV): (1) índice sintético atitudes face ao dinheiro, (2) índice sintético 

poder e prestígio, (3) índice sintético retenção/poupança, (4) índice sintético 

desconfiança, (5) índice sintético ansiedade, (6) índice sintético compra por impulso, (7) 

índice sintético compra compulsiva e (8) índice sintético materialismo.  

De forma a medir a consistência interna de cada escala, isto é, o grau em que as 

escalas medem sistematicamente aquilo que pretendemos, recorreu-se ao coeficiente 

alpha de Cronbach (α). Este coeficiente varia entre 0 e 1. Quando mais perto de 1, maior 

a consistência da escala. Segundo Hill e Hill (2012, p. 149), um α menor que 0,6 

corresponde a uma fiabilidade inaceitável. Um α entre 0,6 e 0,7 corresponde a uma 

fiabilidade fraca. Valores de α entre 0,7 e 0,8 correspondem a uma fiabilidade razoável 

e valores de α entre 0,8 e 0,9 correspondem a uma fiabilidade boa. Um α maior que 0,9 

corresponde a uma fiabilidade excelente.  

 
Tabela IV - Fiabilidade das Escalas Utilizadas 

 Fiabilidade 

 Alpha de Cronbach 

(α) 
Nº Itens 

Atitudes Face ao Dinheiro  

(total) 
0,848 29 

Poder e Prestígio 0,802 9 

Desconfiança 0,773 7 

Ansiedade 0,705 6 

Retenção/Poupança 0,874 7 

Compra por Impulso 0,694 6 

Compra Compulsiva 0,656 6 

Materialismo 0,753 6 

 

a. Escala de Atitudes Face ao Dinheiro (Yamauchi & Templer, 1982) 

A Escala de Atitudes Face ao Dinheiro, composta por 29 itens, revelou um alpha de 

Cronbach de 0,848 (α=0,848). Segundo Hill e Hill (2012, p.149), a escala apresenta 

uma fiabilidade boa, ou seja, a escala é consistente e fiável. A escala original de 

Yamauchi e Templer (1982), apresenta um alpha de Cronbach de 0,77 (α=0,77), sendo 
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composta por 29 itens, medidos numa escala de Likert de 7 pontos com os extremos 

“Sempre” e “Nunca”.  

Os índices sintéticos poder e prestígio (α=0,802), desconfiança (α=0,773), ansiedade 

(α=0,705) e retenção/poupança (α=0,874) são consistentes e fiáveis. A escala original 

apresenta, respectivamente, um alpha de Cronbach de 0,80, 0,73, 0,69 e 0,78.  

Segundo Hill e Hill (2012, p.149), os índices sintéticos poder e prestígio e 

retenção/poupança revelam uma fiabilidade boa. Os índices sintéticos ansiedade e 

desconfiança apresentam uma fiabilidade razoável.  

	  

b. Escala de Compra por Impulso (Weun, Jones & Beatty, 1997, 1998) 

A Escala de Compra por Impulso, composta por 6 itens, revelou um alpha de 

Cronbach de 0,694 (α=0,694). De acordo com Hill e Hill (2012,p.149), a escala 

apresenta uma fiabilidade fraca, sendo consistente e fiável.  

A escala original de Weun, Jones e Beatty (1998) é composta por 5 itens medidos 

numa escala de Likert de 7 pontos. De forma a medir a consistência interna da escala, os 

mesmos autores realizaram três estudos que apresentam respetivamente um alpha de 

Cronbach de 0,83, 0,85 e 0,80 (estudo 1: α=0,83; estudo 2: α=0,85; estudo 3: α=0,80).  

	  

c. Escala de Compra Compulsiva (Faber & O’Guinn, 1992) 

A Escala de Compra Compulsiva, composta por 6 itens, revelou um alpha de 

Cronbach de 0,656 (α=0,656). Segundo Hill e Hill (2012,p.149), a escala apresenta uma 

fiabilidade fraca, sendo consistente e fiável.  

A escala original de Faber & O’Guinn (1992) apresenta um alpha de Cronbach de 

0,95 (α=0,95), sendo composta por 7 itens, medidos numa escala de Likert de 5 pontos.  

O item “Faço o mínimo possível de pagamentos com o cartão de crédito” foi retirado da 

escala por não ser adequado.  
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d. Escala de Materialismo (Richins & Dawson, 1992) 

A Escala de Materialismo, composta por 6 itens, revelou um alpha de Cronbach de 

0,753 (α=0,753). De acordo com Hill e Hill (2012, p.149), a escala apresenta uma 

fiabilidade razoável, sendo consistente e fiável.  

A escala original de Richins e Dawson (1992) apresenta um alpha de Cronbach de 

0,81 (α=0,81), sendo composta por 6 itens, medidos numa escala de Likert de 5 pontos.  

5.3. Análise Descritiva das Escalas Utilizadas 

Através da análise das tabelas do Anexo 3, verificou-se que o índice sintético 

retenção/poupança foi o que obteve uma média mais elevada (M=3,522) e que o índice 

sintético poder e prestígio foi o que obteve uma média mais baixa (M=1,5253).  

Relativamente às atitudes face ao dinheiro, o índice sintético poder e prestígio 

obteve uma média de 1,5253. Dos itens relativos a esta dimensão, o item mais 

importante e com a média mais elevada foi “Para mim, o dinheiro é o principal símbolo 

de sucesso” (M=2,14; DP=1,026). Por sua vez, o item “Utilizo o dinheiro para 

influenciar os outros a fazerem coisas que têm impacto direto em mim” (M=1,24; 

DP=0,581) foi o que obteve a média mais baixa. O índice sintético desconfiança obteve 

uma média de 2,8394. Dos itens relativos a esta dimensão, o item mais importante e 

com a média mais elevada foi “Ao fazer uma compra, a minha primeira preocupação é 

com o custo” (M=3,86; DP=1,020). O índice sintético ansiedade obteve uma média de 

3,1644. Dos itens relativos a esta dimensão, o item “Preocupo-me se serei 

financeiramente estável no futuro” (M=4,28; DP=0,825) foi o que obteve a maior 

concordância de respostas. Por sua vez, o item “Tenho dificuldades em aproveitar uma 

pechincha” (M=2,44; DP=1,196) foi o que obteve a média mais baixa. O índice 

sintético retenção/poupança obteve uma média de 3,5222. Dos itens relativos a esta 

dimensão, o item que obteve a maior concordância de respostas foi “Controlo o dinheiro 

que gasto” (M=4,04; DP=0,897). Por sua vez, o item “Poupo dinheiro para quando for 

mais velho” (M=3,12; DP=1,175) foi o que obteve a média mais baixa.  

O índice sintético compra por impulso obteve uma média de 2,6540. Dos itens 

que constituem a escala, os itens “É divertido comprar de forma espontânea” (M=3,00; 

DP=1,044) e “Não compro algo até ter a certeza de que encontrei o melhor preço” 

(M=2,91; DP=1,055) são os que apresentam maior concordância de respostas.  
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O índice sintético compra compulsiva obteve uma média de 1,6109. Dos itens 

que constituem a escala, o item “Compro coisas para me fazer sentir melhor” (M=2,44; 

DP=1,125) foi o mais importante e com a média mais elevada. Por sua vez, o item “Já 

fiz compras com o cartão de crédito, mesmo sabendo que tinha atingido o	   limite de 

planfond concedido” (M=1,08; DP=0,387) foi o que apresentou a média mais baixa.  

O índice sintético materialismo obteve uma média de 2,6770. Dos itens que 

constituem a escala, o item “Gostava de ser suficientemente rico/a para comprar tudo o 

que quero” (M=3,81; DP=1,217) foi o que obteve a maior concordância de respostas. 

Por sua vez, o item “As pessoas dão demasiada importância a coisas materiais” 

(M=1,77; DP=0,818) foi o que apresentou a média mais baixa.  

 

5.4. Análise das Características Sociodemográficas 

Com objetivo de testar se existe associação entre as variáveis sociodemográficas 

(sexo, idade e grau de instrução) e as atitudes face ao dinheiro, compra por impulso, 

compra compulsiva e materialismo, procedeu-se à realização do teste paramétrico t-

student (Tabela V).  
Tabela V - Diferença de Médias entre as Variáveis em Estudo (t-student) 

AFD – Poder e Prestígio  

 N M DP t-student 

Sexo 
Masculino 

Feminino 

89 

200 

1,6954 

1,4494 

0,54188 

0,45633 

t(2,290)= 3,733  

(p=0,000) 

AFD – Retenção/Roupança 

 N M DP t-student 

Grau de 

Instrução 

Até Licenciatura/Bacharelato 

Mestrado/Pós-graduação ou 

Doutoramento 

140 

150 

 

3,4306 

3,6657 

0,83545 

0,75427 

t(2,290)=-2,518 

(p=0,012) 

Compra por Impulso  

  N M DP t-student 

Sexo 
Masculino 

Feminino 

89 

200 

2,4700 

2,7358 

0,63343 

0,63234 

t(2,290)= -3,297 

(p=0,001) 

Materialismo  

  N M DP t-student 

Sexo 
Masculino 

Feminino 

89 

200 

2,8614 

2,5933 

0,69141 

0,75755 

t(2,290)= 2,851  

(p=0,005) 

n=290; Tabela com as variáveis sociodemográficas estatisticamente significativas  
 

Inicialmente, procedeu-se à recodificação da variável grau de instrução, tendo 

sido criados 2 grupos: “Até Licenciatura/Bacharelato” e “Mestrado/Pós-graduação e 

Doutoramento”.  
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Relativamente às atitudes face ao dinheiro, verificou-se que existem diferenças 

estatisticamente significativas entre o poder e prestígio e o sexo (t(2,290)=3,733; 

p=0,000). Em média, os homens (M=1,6954; DP=0,54188) valorizam mais a procura de 

status, competição e reconhecimento externo do que as mulheres (M=1,4494; 

DP=0,45633). Verificou-se também que existem diferenças estatisticamente 

significativas entre a retenção/poupança e o grau de instrução (t(2,290)=-2,518; 

p=0,012). Em média, os inquiridos com formação académica “Mestrado/Pós-graduação 

ou Doutoramento” (M=3,6657; DP=0,75427) poupam mais comparativamente aos 

inquiridos com formação académica “Até Licenciatura/Pós-graduação” (M=3,4306; 

DP=0,83545). Desta forma, a hipótese HA. é parcialmente aceite uma vez que existem 

diferenças entre o poder e prestígio e o sexo e entre a retenção/poupança e o grau de 

instrução.  

No que diz respeito à compra por impulso, verificou-se que existem diferenças 

estatisticamente significativas entre o sexo (t(2,290)=-3,297; p=0,001). Em média, as 

mulheres (M=2,7358; DP=0,63234) são mais propensas a comprar por impulso do que 

os homens (M=2,7358; DP=0,63234). Desta forma, a HB. é parcialmente aceite, uma 

vez que existem diferenças entre o sexo e a compra por impulso. 

Por fim, no que se refere ao materialismo verificou-se que existem diferenças 

estatisticamente significativas entre o sexo (t(2,290)=2,851; p=0,005). Em média, os 

homens (M=2,8614; DP=0,69141) dão mais importância à posse e aquisição de bens 

materiais do que as mulheres (M=2,5933; DP=0,75755). Desta forma, a HD. é 

parcialmente aceite, uma vez que existem diferenças entre o sexo e o materialismo.  

 

Com o objetivo de testar se existem diferenças significativas entre as variáveis 

sociodemográficas (rendimento e situação profissional) e as atitudes face ao dinheiro,  

compra por impulso, compra compulsiva e materialismo, procedeu-se à realização da 

Análise de Variância Simples Paramétrica (ANOVA) (Tabela VI).  

 

 
Tabela VI - Diferença de Médias entre as Variáveis em Estudo (ANOVA) 

Compra por Impulso 

  N M DP ANOVA 

Rendimento Não tenho rendimento 83 2,5402 0,66747 F(4,290)= 5,151 
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Até 499€ 

Entre 500€ e 999€ 

1000€ ou mais  

54 

101 

51 

2,4846 

2,7145 

2,9020 

0,55915 

0,61929 

0,65759 

(p=0,002) 

n=290; Tabela com as variáveis sociodemográficas estatisticamente significativas 

	  
Inicialmente, procedeu-se à recodificação da variável rendimento, onde foram 

criados 4 grupos: “Não tenho rendimento”, “Até 499€”, “Entre 500€ e 999€” e “1000€ 

ou mais”.  

Através da Tabela VI, e no que diz respeito à compra por impulso, verificou-se que 

existem diferenças estatisticamente significativas nos diferentes escalões de rendimento 

(F(4,290)=5,151; p=0,002). Em média, os inquiridos que auferem um rendimento de 

“1000€ ou mais” (M=2,9020; DP=0,65759) são os que se envolvem mais em 

comportamentos de compra por impulso. No entanto, em média, os inquiridos que 

auferem um rendimento “Até 499€” (M=2,4846; DP=0,55915) são os	  que se envolvem 

menos em comportamentos de compra por impulso. Desta forma, a HB. é parcialmente 

aceite, uma vez que existem diferenças entre o rendimento e a compra por impulso.  

 Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre as 

características sociodemográficas e a compra compulsiva. Desta forma, a HC. não é 

validada.  

5.5. Relação entre Variáveis 

	  
De forma a avaliar a existência de relação entre as variáveis em estudo, recorreu-se 

à análise de correlação linear simples (r de Pearson).  
Tabela VII - Correlação Linear Simples (r de Pearson) 

 PP D A R/P M CI 

D 0,393**      

A 0,304** 0,495**     

R/P 0,022 0,203** 0,117*    

M 0,530** 0,332** 0,471** 0,007   

CI 0,105 -0,140* 0,230** -0,344** 0,247**  

CC 0,456** 0,207** 0,442** -0,275** 0,389** 0,488** 

PP – poder e prestígio; D – desconfiança; A – ansiedade; R/P – retenção/poupança; M – materialismo; CI – compra por Impulso; 
CC – compra compulsiva; **p < 0,01; *p < 0,05; n=290 
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5.5.1. Relação entre as variáveis da Escala de Atitudes Face ao Dinheiro e a 

Compra por Impulso 

Através da análise da Tabela VII, verificou-se que existe uma correlação 

estatisticamente significativa (p<0,01 ou p<0,05) entre a desconfiança, ansiedade, 

retenção/poupança e a compra por impulso. A correlação entre a ansiedade e a compra 

por impulso é positiva (r=0,230), o que significa que à medida que a ansiedade aumenta 

espera-se que a compra por impulso também aumente, sendo que esta relação é 

considerada muito fraca. As correlações entre a retenção/poupança e a compra por 

impulso (r=-0,344) e entre a desconfiança e a compra por impulso (r=-0,140) são 

inversas, o que significa que à medida que a retenção/poupança e a desconfiança 

aumentam, espera-se que a compra por impulso também diminua. É possível verificar 

que a relação entre a retenção/poupança e a compra por impulso é fraca, enquanto que a 

relação entre a desconfiança e a compra por impulso é muito fraca. Desta forma, 

verficam-se as hipóteses H2., H3. e H4.. Por sua vez, a hipótese H1. não é validada.  

5.5.2. Relação entre as variáveis da Escala de Atitudes Face ao Dinheiro e a 

Compra Compulsiva 

Através da análise da Tabela VII, verificou-se que existem correlações 

estatisticamente significativas (p<0,01) entre o poder e prestígio, retenção/poupança, 

desconfiança, ansiedade e a compra compulsiva. As correlações entre o poder e 

prestígio e a compra compulsiva (r=0,456), entre  a desconfiança e a compra 

compulsiva (r=0,207) e entre a ansiedade e a compra compulsiva (r=0,442) são 

positivas, o que significa que à medida que o poder e prestígio, a desconfiança e a 

ansiedade aumentam, espera-se que a compra compulsiva também aumente. A 

correlação entre a retenção/poupança e a compra compulsiva (r=-0,275) é negativa, o 

que significa que à medida que a retenção/poupança aumenta, espera-se que a compra 

compulsiva também diminua. É possível verificar que tanto a relação entre o poder e 

prestígio e a compra compulsiva como a relação entre a ansiedade e a compra 

compulsiva é moderada. A relação entre a retenção/poupança e a compra compulsiva é 

considerada fraca e a relação entre a desconfiança e a compra compulsiva é considerada 

muito fraca. Desta forma, verificam-se as hipóteses H5., H6., H7. e H8.  
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5.5.3. Relação entre as variáveis da Escala de Atitudes Face ao Dinheiro e o 

Materialismo 

Através da Tabela VII, verificou-se que existem correlações estatisticamente 

significativas (p<0,01) entre o poder e prestígio, a desconfiança, a ansiedade e o 

materialismo. As correlações entre o poder e prestígio e o materialismo (r=0,530), entre 

a desconfiança e o materialismo (r=0,332) e entre a ansiedade e o materialismo 

(r=0,471) são positivas, o que significa que à medida que o poder e prestígio, a 

desconfiança e a ansiedade aumentam, espera-se que o materialismo também aumente. 

É possível verificar que a relação entre o poder e prestígio e o materialismo e a relação 

entre a ansiedade e o materialismo é moderada, enquanto que a relação entre a 

desconfiança e o materialismo é fraca. Desta forma, verficam-se as hipóteses H9., H11. 

e H12.. Por sua vez, a hipótese H10. não é validada. 

5.5.4. Relação entre a variável Materialismo e a Compra por Impulso 

Através da análise da Tabela VII, verificou-se que existe uma correlação positiva e 

estatisticamente significativa (p<0,01) entre o materialismo e a compra por impulso. 

Assim, à medida que o materialismo aumenta espera-se que a compra por impulso 

também aumente. Através do coeficiente de correlação de Pearson (r=0,246), é possível 

afirmar que a relação entre as variáveis é fraca. Desta forma, verifica-se a hipótese 

H13.. 

5.5.5. Relação entre a variável Materialismo e a Compra Compulsiva  

Através da análise da Tabela VII, verificou-se que existe uma correlação positiva e 

estatisticamente significativa (p<0,01) entre o materialismo e a compra compulsiva. 

Assim, à medida que o materialismo aumenta espera-se que a compra compulsiva 

também aumente. Através do coeficiente de correlação de Pearson (r=0,389), é possível 

afirmar que a relação entre as variáveis é fraca. Desta forma, verfica-se a hipótese H14..  

5.5.6. Relação entre a Compra por Impulso e a Compra Compulsiva 

Através da análise da Tabela VII, verificou-se que existe uma correlação positiva e 

estatisticamente significativa (p<0,01) entre a compra por impulso e a compra 

compulsiva. Assim, à medida que a compra por impulso aumenta espera-se que a 

compra compulsiva também aumente. Através do coeficiente de correlação  de Pearson 
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(r=0,488), é possível afirmar que a relação entre as variáveis é moderada. Desta forma, 

verfica-se a hipótese H15.   

5.6. Modelação das Variáveis em Estudo 

5.6.1. Impacto das Atitudes Face ao Dinheiro na Compra por Impulso 

De forma a responder à H16., efetuou-se uma análise de regressão múltipla (Tabela 

VIII) para modelar a relação entre a compra por impulso (variável dependente) e o 

poder e prestígio, retenção/poupança, desconfiança e ansiedade (variáveis 

independentes). De seguida, e com os pressupostos validados prosseguiu-se à análise 

dos dados. 
Tabela VIII - Influência das Atitudes Face ao Dinheiro na Compra por Impulso 

VD: Compra por Impulso 
Variáveis Independentes Betas Estandardizados VIF 

Poder e prestígio 

Retenção/poupança 

Desconfiança 

Ansiedade 

0,117* 

-0,328** 

-0,311** 

0,386** 

1,211 

1,048 

1,498 

1,351 

R2 ajustado 0,247 (D-W=2,113)  
F(4,290) 24,720 (p=0,000)  

VD – Variável Dependente; D-W - Teste Durbin-Watson; ** p<0,01; * p<0,05; VIF=Fator de Inflação da Variância (indicador de 
multicolinearidade; VIF<5,000) 

	  
Podemos verificar através do valor da estatística F que o modelo utilizado é 

estatisticamente significativo (F(4,290)=24,720; p<0,01). Através da análise do R2 

ajustado, podemos afirmar que 24,7% da variabilidade total da compra por impulso é 

explicada pelas variáveis preditoras (poder e prestígio, retenção/poupança, desconfiança 

e ansiedade). A variável poder e prestígio (β=0,117; p<0,05) e a variável ansiedade 

(β=0,386; p<0,01) são estatisticamente significativas e apresentam um efeito direto e 

positivo sobre a compra por impulso. Por sua vez, a variável retenção/poupança (β=-

0,328; p<0,01) e a variável desconfiança (β=-0,311; p<0,01) são estatisticamente 

significativas e apresenta um efeito direto e inverso sobre a compra por impulso. Desta 

forma, verifica-se a hipótese H16..   

5.6.2. Impacto das Atitudes Face ao Dinheiro na Compra Compulsiva  

De forma a responder à H17., efetuou-se uma análise de regressão múltipla (Tabela 

IX) para modelar a relação entre a compra compulsiva (variável dependente) e o poder e 

prestígio, retenção/poupança, desconfiança e a ansiedade (variáveis independentes). De 

seguida, e com os pressupostos validados prosseguiu-se à análise dos dados. 
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Tabela IX - Influência das Atitudes Face ao Dinheiro na Compra Compulsiva 

VD: Compra Compulsiva 
Variáveis Independentes Betas Estandardizados VIF 
Poder e prestígio 

Retenção/poupança 

Desconfiança 

Ansiedade 

0,370** 

-0,315** 

-0,074 

0,402** 

1,211 

1,048 

1,498 

1,351 

R2 ajustado 0,409 (D-W=2,075)  

F(4,290) 51,071 (p=0,000)  

VD – Variável Dependente; D-W - Teste Durbin-Watson; ** p<0,01; * p<0,05; VIF=Fator de Inflação da Variância (indicador de 
multicolinearidade; VIF<5,000) 
 

Podemos verificar através do valor da estatística F que o modelo utilizado é 

estatisticamente significativo (F(4,290)=51,071; p<0,01). Através da análise do R2 

ajustado, podemos afirmar que 40,9% da variabilidade total da compra compulsiva é 

explicada pelas variáveis preditoras (poder e prestígio, retenção/poupança e ansiedade). 

A variável poder e prestígio (β=0,370; p<0,01) e a variável ansiedade (β=0,402; p<0,01) 

são estatisticamente significativas e apresentam um efeito direto e positivo sobre a 

compra compulsiva. Por sua vez, a variável retenção/poupança (β=-0,315; p<0,01) é 

estatisticamente significativa e apresenta um efeito direto e inverso sobre a compra 

compulsiva. Desta forma, a hipótese H17. é parcialmente aceite, uma vez que apenas as 

variáveis poder e prestígio, retenção/poupança e ansiedade influenciam a compra 

compulsiva.  

5.6.3. Impacto das Atitudes Face ao Dinheiro no Materialismo  

De forma a responder à H18., efetuou-se uma análise de regressão múltipla (Tabela 

X) para modelar a relação entre o materialismo (variável dependente) e o poder e 

prestígio, retenção/poupança, desconfiança e ansiedade (variáveis independentes). De 

seguida, e com os pressupostos validados prosseguiu-se à análise dos dados. 

 
Tabela X - Influência das Atitudes Face ao Dinheiro no Materialismo 

VD: Materialismo 
Variáveis Independentes Betas Estandardizados VIF 

Poder e prestígio 

Retenção/Poupança 

Desconfiança 

Ansiedade 

0,425** 

-0,044 

0,003 

0,346** 

1,211 

1,048 

1,498 

1,351 

R2 ajustado 0,380 (D-W=1,939)  

F(4,290) 45,366 (p=0,000)  

VD – Variável Dependente; D-W - Teste Durbin-Watson; ** p<0,01; * p<0,05; VIF= Fator de Inflação da Variância (indicador de 
multicolinearidade; VIF<5,000) 
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Podemos verificar através do valor da estatística F que o modelo utilizado é 

estatisticamente significativo (F(4,290)=45,466; p<0,01). Através da análise do R2 

ajustado, podemos afirmar que 38% da variabilidade total do materialismo é explicada 

pelas variáveis preditoras (poder e prestígio e ansiedade). A variável poder e prestígio 

(β=0,425; p<0,01) e a variável ansiedade (β=0,346; p<0,01) são estatisticamente 

significativas e apresentam um efeito direto e positivo no materialismo. Desta forma, a 

hipótese H18. é parcialmente aceite, uma vez que apenas as variáveis poder e prestígio e 

ansiedade influenciam o materialismo.  

5.6.4. Impacto do Materialismo na Compra Compulsiva 

De forma a responder a H19., efetuou-se um análise de regressão simples (Tabela 

XI) para modelar a relação entre a compra compulsiva (variável dependente) e o 

materialismo (variável independente). De seguida, e com os pressupostos validados 

prosseguiu-se à análise dos dados.  
Tabela XI - Influência do Materialismo na Compra Compulsiva 

VD: Compra Compulsiva  

Variáveis Independentes Betas Estandardizados 

Materialismo 0,389** 

R2 ajustado 0,148 (D-W=2,042) 

F(1,290)  51,279 (p=0,000) 

VD – Variável Dependente; D-W - Teste Durbin-Watson; ** p<0,01; * p<0,05; VIF= Fator de Inflação da Variância (indicador de 
multicolinearidade; VIF<5,000) 

	  
Podemos verificar através do valor da estatística F que o modelo utilizado é 

estatisticamente significativo (F(1,290)=51,279; p<0,01). Através da análise do R2 

ajustado, podemos afirmar que 14,8% da variabilidade total da compra compulsiva é 

explicada pela variável preditora (materialismo). A variável materialismo é 

estatisticamente significativa (β=0,389; p<0,01) e apresenta um efeito e positivo na 

compra compulsiva. Desta forma, verifica-se a hipótese H19.. 

5.6.5. Impacto da Compra por Impulso na Compra Compulsiva  

De forma a responder a H20., efetuou-se uma análise de regressão simples (Tabela 

XII) para modelar a relação entre a compra compulsiva (variável dependente) e a 

compra por impulso (variável independente). De seguida, e com os pressupostos 

validados prosseguiu-se à análise dos dados.  
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Tabela XII - Influência da Compra por Impulso na Compra Compulsiva 

 VD: Compra Compulsiva  

Variáveis Independentes Betas Estandardizados 

Compra por Impulso 0,488** 

R2 ajustado 0,235 (D-W=1,961) 

F(1,290) 89,986 (p=0,000) 

VD – Variável Dependente; D-W - Teste Durbin-Watson; ** p<0,01; * p<0,05; VIF= Fator de Inflação da Variância (indicador de 
multicolinearidade; VIF<5,000) 
	  

Podemos verificar através do valor da estatística F que o modelo utilizado é 

estatisticamente significativo (F(1,290)=89,986; p<0,01). Através da análise do R2 

ajustado, podemos afirmar que 23,5% da variabilidade total da compra compulsiva é 

explicada pela variável preditora (compra por impulso). A variável compra por impulso 

é estatisticamente significativa (β=0,488; p<0,01) e apresenta um efeito positivo e direto 

na compra compulsiva. Desta forma, verifica-se a hipótese H20..   

5.6.6. Impacto das Atitudes Face ao Dinheiro e Materialismo na Compra 

Compulsiva 

De forma a responder à H21., efetuou-se uma análise de regressão múltipla (Tabela 

XIII) para modelar a relação entre a compra compulsiva (variável dependente) e o poder 

e prestígio, retenção/poupança, desconfiança, ansiedade e materialismo (variáveis 

independentes). De seguida e com os pressupostos validados prosseguiu-se à análise dos 

dados. 
Tabela XIII - Influência das Atitudes Face ao Dinheiro e Materialismo na Compra Compulsiva 

VD: Compra Compulsiva 
Variáveis Independentes Betas Estandardizados VIF 

Poder e prestígio 

Retenção/Poupança 

Desconfiança 

Ansiedade 

Materialismo 

0,349** 

-0,313** 

-0,074 

0,386** 

0,049 

1,507 

1,051 

1,499 

1,574 

1,637 

R2 ajustado 0,409 (D-W=2,078)  

F(5,290) 40,955 (p=0,000)  

VD – Variável Dependente; D-W - Teste Durbin-Watson; ** p<0,01; * p<0,05; VIF= Fator de Inflação da Variância (indicador de 
multicolinearidade; VIF<5,000) 

	  
Podemos verificar através do valor da estatística F que o modelo utilizado é 

estatisticamente significativo (F(5,290)=40,955; p<0,01). Através da análise do R2 

ajustado, podemos afirmar que 40,9% da variabilidade total da compra compulsiva é 

explicada pelas variáveis preditoras (poder e prestígio, retenção/poupança, ansiedade). 
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A variável poder e prestígio (β=0,349; p<0,01) e a variável ansiedade (β=0,386; p<0,01) 

são significativas e apresentam um efeito direto e positivo na compra compulsiva. A 

variável retenção/poupança (β=-0,313; p<0,05) é estatisticamente significativa e 

apresenta um efeito direto e inverso sobre a compra compulsiva. Desta forma, a 

hipótese H21. é parcialmente aceite, uma vez que	  apenas as variáveis poder e prestígio, 

retenção/poupança e a ansiedade influenciam a compra compulsiva.  

6. Conclusões, Limitações, Contributos e Pesquisa Futura 

6.1. Conclusões 

Este estudo teve como objetivo principal compreender as atitudes face ao dinheiro 

dos jovens consumidores e como essas atitudes influenciam o seu comportamento de 

compra. Adicionalmente, pretendeu-se investigar possíveis associações entre as 

variáveis sociodemográficas e as atitudes face ao dinheiro, compra por impulso, compra 

compulsiva e materialismo. Desta forma, de seguida são aprensentas as conclusões que 

dão resposta às questões centrais da investigação.  

Através dos resultados do presente estudo, concluiu-se que existem diferenças 

estatisticamente significativas entre o sexo e a dimensão poder e prestígio. Este facto 

vai de encontro às conclusões do estudo de Lim e Teo (1997) e de Prince (1993), em 

que se verificou que os homens são mais propensos a utilizar o dinheiro como uma 

ferramenta para influenciar e impressionar os outros. Verificou-se também que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre a retenção/poupança e o grau de 

instrução. Parece existir evidência que os consumidores com formação académica 

superior, tendem a ser mais cuidadosos relativamente a questões financeiras. No 

entanto, existem poucos estudos que investiguem estas diferenças entre as atitudes face 

ao dinheiro e o grau de instrução.  

A análise dos resultados, permitiu concluir que existem diferenças 

estatisticamente significativas entre o sexo e a compra por impulso, indicando que as 

mulheres tendem a ter mais comportamentos de compra por impulso do que os homens. 

Este facto vai de encontro às conclusões dos estudos realizados por Lin e Lin (2005) e 

por Dittmar et al. (1995), contrariando os autores Cobb e Hoyer (1986), em que se 

verificou que são os homens que tendem a ter mais comportamento de compra por 
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impulso do que as mulheres. À semelhança do estudo de Lin e Lin (2005) concluiu-se 

que existem diferenças estatisticamente significativas entre o rendimento e a compra por 

impulso. Parece existir evidências de que o rendimento e a compra por impulso são 

proporcionais, ou seja, à medida que o rendimento aumenta, espera-se que a compra por 

impulso também aumente.  

Concluiu-se que existem diferenças estatisticamente significativas entre o sexo e o 

materialismo. Este facto vai de encontro às conclusões do estudo de Eastman, 

Fredenberger, Campbell e Calvert (1997), em que se verificou, numa amostra de 

consumidores Chineses, que os homens são mais materialistas do que as mulheres.   

A análise dos dados permitiu concluir que existe uma relação positiva e 

estatisticamente significativa entre a ansiedade e a compra por impulso. A relação entre 

a retenção/poupança e a compra por impulso e entre a desconfiança e a compra por 

impulso são inversas e estatisticamente significativas. Concluiu-se que o poder e 

prestígio, a retenção/poupança, a desconfiança e a ansiedade contribuem para a 

explicação da compra por impulso. Verificou-se que o poder e prestígio e a ansiedade 

têm um efeito direto e positivo na compra por impulso, enquanto que a 

retenção/poupança e a desconfiança têm um efeito direto e inverso nesta variável. Este 

facto vai de encontro às conclusões do estudo de Lai (2010), que utilizou a Escala de 

Crenças e Comportamento Associadas ao Dinheiro de Furnham (1984).  

Através dos resultados, constatou-se que existem relações positivas e 

estatisticamente significativas entre o poder e prestígio, desconfiança, ansiedade e a 

compra compulsiva. Concluiu-se também que existe uma relação inversa e 

estatisticamente significativa entre a retenção/poupança e a compra compulsiva. Este 

facto vai de encontro às conclusões do estudo de Roberts e Jones (2001) e de Hanley e 

Wilhelm (1992). Por sua vez, contrariam as conclusões de Roberts e Sepulveda (1999), 

que constataram, numa amostra de estudantes com idades compreendidas dos 18 aos 67 

anos de idade, que apenas o poder e prestígio, retenção/poupança e a ansiedade se 

relacionam com a compra compulsiva. Em conformidade com o estudo de Roberts e 

Sepulveda (1999), concluiu-se que o poder e prestígio, a retenção/poupança e a 

ansiedade contribuem significativamente para a explicação da compra compulsiva. Os 

resultados indicam que o poder e prestígio e a ansiedade têm um efeito positivo sobre a 

compra compulsiva. Por sua vez, a retenção/poupança tem um efeito inverso sobre a 
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compra compulsiva. Este resultado não é inesperado, uma vez que as pessoas que 

demonstram ter mais prudência em relação ao dinheiro têm menos probabilidade de se 

envolverem em comportamentos de compra compulsiva.  

Em conformidade com o estudo de Omar, Rahim, Wel e Alam (2014) e de 

Yurchisin e Jonhson (2004), a análise dos dados permitiu constatar que existe uma 

relação significativa entre o materialismo e a compra compulsiva e também se concluiu 

que o materialismo contribui significativamente para a explicação deste tipo de 

comportamento de compra. Dado que a amostra em estudo é constituída por jovens 

adultos, com idades compreendidas entre os 18 e os 33 anos, os resultados também 

estão em concordância com o estudo de Dittmar (2005) que constatou que o 

materialismo contribui para o aumento da compra compulsiva, nomeadamente entre os 

jovens consumidores. Em termos de explicação destes resultados, considera-se plausível 

que pessoas materialistas tendam a ter este tipo de comportamento de compra para 

alcançar certos objetivos, tais como a felicidade e a satisfação. Neste sentido, tornou-se 

importante analisar o efeito das atitudes face ao dinheiro e materialismo na compra 

compulsiva. A análise dos dados permitiu concluir que o poder e prestígio contribui de 

uma forma positiva e significativa para a explicação da compra compulsiva. A 

retenção/poupança e ansiedade contribuem de forma inversa e significativa para a 

explicação da compra compulsiva. No entanto, a desconfiança e o materialismo não se 

mostraram estatisticamente significativas. Khare (2014) identificou o poder e prestígio, 

a desconfiança e o materialismo como variáveis preditoras da compra compulsiva. As 

diferenças de resultados entre o presente estudo e o estudo de Khare (2014) poderão ser 

explicadas pelo facto do autor ter utilizado um modelo de equações estruturais (SEM), 

em que o efeito das variáveis é isolado. Parece existir sinal de efeito mediador do 

materialismo, entre as atitudes face ao dinheiro e a compra compulsiva.  

A análise dos dados permitiu constatar que existem relações positivas e 

estatisticamente significativas entre o poder e prestígio, desconfiança, ansiedade e o 

materialismo. Por sua vez, a relação entre a retenção/poupança e o materialismo não é 

estatisticamente significativa. Este resultado, contraria as conclusões do estudo de 

Durvasula e Lysonski (2010), em que se constatou, que em situações que envolvem 

dinheiro, o materialismo não compromete a criação de sentimentos de hesitação, 

desconfiança e dúvida. Concluiu-se também que o poder e prestígio e a ansiedade têm 
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uma influência positiva sobre o materialismo. Este facto vai de encontro às conclusões 

do estudo de Durvasula e Lysonski (2010). Em termos de explicação destes resultados, 

considera-se plausível afirmar que para as pessoas materialistas o dinheiro é um 

elemento fundamental para adquirir bens materiais. Contudo, podem existir situações, 

nomeadamente a falta de dinheiro, que provoquem estados de ansiedade neste tipo de 

pessoas por não puderem adquirir bens materiais. Presume-se também que as pessoas 

altamente materialistas são mais propensas a utilizarem o dinheiro como forma de obter 

poder e prestígio através das posses de bens materiais. 

Por fim, a análise dos dados permitiu constatar que a compra por impulso é 

relevante para explicar o comportamento de compra compulsiva. Este facto vai de 

encontro às conclusões do estudo realizado por Shoham e Brencic (2003), em que se 

verificou que o género, a tendência para comprar produtos que não estão na lista de 

compras e as compras não planeadas são variáveis preditoras do comportamento de 

compra compulsiva. É de realçar que os autores consideram como compras não 

planeadas, a compra espontânea e a compra por impulso. Presume-se que os 

consumidores que tenham frequentemente comportamentos de compra por impulso 

possam vir a tornar-se compradores compulsivos.  

6.2. Contributos 

A nível académico, este estudo fornece informação teórica sobre as atitudes dos 

jovens consumidores relativamente ao dinheiro e como essas atitudes influenciam o seu 

comportamento de compra, nomeadamente a compra por impulso e a compra 

compulsiva.  

A nível empresarial, estas conclusões, por um lado, irão permitir aos marketers 

identificar novas oportunidades de mercado e o desenvolvimento de estratégias de 

marketing mais eficazes, de forma a atrair os jovens consumidores. Para tal, as 

empresas poderão apostar em estratégias de promoção e venda agressivas, bem como 

em descontos. Por outro lado, irão permitir o desenvolvimento de estratégias educativas 

de forma a ajudar o comportamento de gastos do consumidor.   

6.3. Limitações e Pesquisa Futura 

Uma das principais limitações do estudo está relacionada com o efeito de 

desejabilidade social, ou seja, os indivíduos tendem a responder às perguntas de 
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investigação de acordo com as atuais normais sociais. O efeito de desejabilidade social 

pode levar ao enviesamento de respostas, especialmente quando os entrevistados não 

são capazes ou não estão dispostos a responder com precisão sobre temas sensíveis 

(Mick, 1996). Desta forma, estudos futuros deverão ter em conta este efeito e incluir 

uma escala para a sua medição, de forma a evitar o enviesamento de respostas.  

Outra das limitações do estudo refere-se ao tipo de amostragem utilizada – não-

probabilística por conveniência. Este método pode enviesar e influenciar os resultados, 

uma vez que certos elementos aparecem na amostra pela facilidade de contacto 

(Saunders et al., 2009). Uma vez que não é uma amostra representativa da população, 

os resultados não são generalizáveis (Malhotra e Birks, 2006). Em estudos futuros seria 

interessante aumentar a dimensão da amostra e aplicar um método de amostragem 

probabilística de forma a serem obtidas conclusões generalizáveis.  

Finalmente, seria interessante o desenvolvimento de um modelo integrado de análise 

que abrangesse as atitudes face ao dinheiro, a compra por impulso, a compra 

compulsiva e o materialimo, bem como investigar o efeito direto e/ou indireto de 

variáveis, tais como, o cartão de crédito ou a compra online, na compra por impulso e 

na compra compulsiva.  
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Anexos 

Anexo 1 – Questionário 
	  
Este questionário surge no âmbito do Mestrado em Marketing do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) e pretende 

conhecer a relação dos consumidores com o dinheiro e respetivos hábitos de compra. Os dados recolhidos são anónimos e 

confidenciais, servindo apenas para fins académicos.  Não existem respostas certas ou erradas, pelo que todas as opiniões são 

válidas. Em caso de dúvida, responda da forma que mais se assemelha ao seu modo de pensar, sentir e agir. Este questionário tem a 

duração máxima de 7 minutos, sendo a sua participação fundamental para o êxito deste trabalho. Muito obrigada. 

 

Q1. As seguintes afirmações dizem respeito à relação das pessoas com o dinheiro e bens materiais. Por favor, indique o número que 

mais reflete a sua resposta em cada uma das afirmações que se seguem, numa escala de 1 - Discordo Totalmente a 5 - Concordo 

Totalmente; podendo assinalar os valores intermédios - 2, 3 e 4 - para exprimir a sua opinião. 

 
 Discordo 

Totalmente  
1  (1) 

2 (2) 3 (3) 4 (4) Concordo 
Totalmente 

5  (5) 

Utilizo o dinheiro para influenciar os outros a fazerem coisas que 
têm impacto direto em mim. (1) m  m  m  m  m  

Compro coisas porque sei que vão impressionar os outros. (2) m  m  m  m  m  

Honestamente, possuo coisas de marca para impressionar os outros. 
(3) m  m  m  m  m  

Para mim, o dinheiro é o principal símbolo de sucesso. (4) m  m  m  m  m  

Às vezes sinto-me superior às pessoas com menos dinheiro do que 
eu. (5) m  m  m  m  m  

As pessoas que me são próximas dizem que dou demasiada 
importância ao dinheiro como sinal de sucesso na vida. (6) m  m  m  m  m  

Mostro mais respeito pelas pessoas que têm mais dinheiro do que eu. 
(7) m  m  m  m  m  

Embora julgue o sucesso das outras pessoas pelos seus atos, sou 
mais influenciado/a pela quantidade de dinheiro que têm. (8) m  m  m  m  m  

Costumo ter curiosidade em saber se as outras pessoas têm mais 
dinheiro do que eu. (9) m  m  m  m  m  

Ao fazer uma compra, a minha primeira preocupação é com o custo. 
(10) m  m  m  m  m  

Incomoda-me quando descubro que as pessoas à minha volta 
compraram a mesma coisa  que eu, por um preço melhor. (11) m  m  m  m  m  

Depois de comprar algo, questiono-me se o poderia ter adquirido 
mais barato noutro lado. (12) m  m  m  m  m  

Automaticamente, digo a mim próprio/a "Eu não posso comprar 
isto!", podendo ou não podendo fazê-lo. (13) m  m  m  m  m  

Quando compro alguma coisa, queixo-me do preço que paguei. (14) m  m  m  m  m  

Hesito em gastar dinheiro, mesmo em coisas essenciais. (15) m  m  m  m  m  

Quando gasto mais dinheiro do que desejava, fico a pensar que fui 
enganado/a ou que se aproveitaram de mim. (16) m  m  m  m  m  

Tenho dificuldade em não aproveitar uma pechincha. (17) m  m  m  m  m  

Fico aborrecido/a quando não consigo aproveitar descontos ou 
promoções. (18) m  m  m  m  m  

Gastar dinheiro em coisas de que gosto faz-me sentir melhor. (19) m  m  m  m  m  

Fico nervoso/a quando tenho pouco dinheiro. (20) m  m  m  m  m  

Fico preocupado/a quando penso em dinheiro. (21) m  m  m  m  m  
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Preocupo-me se serei financeiramente estável no futuro. (22) m  m  m  m  m  

Planeio e organizo o meu futuro no que diz respeito a finanças. (29) m  m  m  m  m  

Poupo dinheiro, regularmente, a pensar no meu futuro. (30) m  m  m  m  m  

Poupo dinheiro para quando for mais velho. (31) m  m  m  m  m  

Controlo o dinheiro que gasto. (32) m  m  m  m  m  

Planeio e organizo cuidadosamente o meu dinheiro e orçamento. 
(33) m  m  m  m  m  

Sou bastante prudente com o dinheiro. (34) m  m  m  m  m  

Mantenho dinheiro de parte para a possibilidade de outra crise 
económica. (35) m  m  m  m  m  

É importante para mim ter coisas de marca. (23) m  m  m  m  m  

Gostaria de ser suficientemente rico/a para comprar tudo o que 
quero. (24) m  m  m  m  m  

Às vezes, incomoda-me não puder comprar tudo o que quero. (25) m  m  m  m  m  

Seria mais feliz se pudesse comprar tudo o que quero. (26) m  m  m  m  m  

As pessoas dão demasiada importância a coisas materiais. (27) m  m  m  m  m  

É realmente verdade que o dinheiro pode comprar felicidade. (28) m  m  m  m  m  

 
Q2. As seguintes afirmações dizem respeito à compra espontânea de produtos, tais como roupa, calçado, bijutaria, artigos de 

cosmética, perfumes, acessórios de moda, doces e chocolates, música e filmes, livros e jogos de entretenimento, acessórios e 

equipamento electrónico, bricolage e decoração, acessórios para automóvel, entre outros. Tenha em consideração este tipo de 

produtos e situações em que possa sentir, habitualmente, uma vontade irresistível e repentina de os adquirir.   Por favor, indique o 

número que mais reflete a sua resposta em cada uma das afirmações que se seguem, numa escala de 1-Nunca a 5-Muito 

Frequentemente; podendo assinalar os valores intermédios - 2, 3 e 4 - para exprimir a sua opinião.     

 

  Nunca 1  
(1) 

2 (2) 3 (3) 4 (4) Muito 
Frequentemente 

5  (5) 

Compro coisas acima das minhas 
possibilidades. (1) m    m    m    m    m    

Penso que as pessoas ficariam chocadas 
se soubessem os meus hábitos de 

consumo. (2) 
m    m    m    m    m    

Já fiz compras com o cartão de crédito, 
mesmo sabendo que tinha atingido o 

limite de plafond concedido. (3) 
m    m    m    m    m    

Faço o mínimo possível de pagamentos 
com o cartão de crédito. (4) m    m    m    m    m    

Sinto-me ansioso/a ou nervoso/a nos dias 
em que não faço compras. (5) m    m    m    m    m    

Compro coisas para me fazer sentir 
melhor. (6) m    m    m    m    m    

Se me sobrar dinheiro no final do mês, 
tenho de o gastar. (13) m    m    m    m    m    

Quando vou às compras, compro coisas 
que não tinha planeado. (7) m    m    m    m    m    

Evito comprar coisas que não estão na 
minha lista de compras. (8) m    m    m    m    m    
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É divertido comprar de forma espontânea. 
(9) m    m    m    m    m    

Não compro algo até ter a certeza de que 
encontrei o melhor preço. (10) m    m    m    m    m    

Sou uma pessoa que faz compras por 
impulso. (11) m    m    m    m    m    

Quando vejo alguma coisa que realmente 
me interessa, compro-a sem pensar nas 

consequências. (12) 
m    m    m    m    m    

 
Para terminar, gostaria que respondesse a umas últimas questões também elas muito importantes para o estudo em curso e no qual 

participa. 

 

Q3. Atualmente, quantos cartões de crédito utiliza? 

m Nenhum (1) 

m Um (2) 

m Mais do que um (3) 

 

Q4. Quem paga, habitualmente, as suas despesas diárias e mensais? (Pode escolher mais do que uma opção) 

q Pais (1) 

q Avós (2) 

q Amigos (3) 

q O Próprio (4) 

q Outro. Quem? (5) ____________________ 

 

Q5. Tendo em conta as medidas de austeridade aplicadas em Portugal, nos últimos anos, até que ponto é que estas o/a afectaram? 

Por favor, indique o número que melhor reflete a sua resposta numa escala de 0% a 100%, onde a maior % corresponde a um maior 

impacto. 

_____ % (1) 

 

Q6. Como espera que a sua situação financeira evolua, nos próximos dois  

m Vai piorar (1) 

m Vai ficar igual (2) 

m Vai melhorar (3) 

 

Q7. Sexo 

m Masculino (1) 

m Feminino (2) 

 

Q8. Idade 

 

Q9. Qual o seu grau de instrução? 

m 1º ciclo do Ensino Básico (4º ano) (1) 

m 3º ciclo do Ensino Básico (9º ano) (2) 

m Ensino Secundário (12º ano) (3) 

m Licenciatura/Bacharelato (4) 

m Mestrado/Pós-graduação (5) 

m Doutoramento (6) 
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Q10. Qual a sua área de formação superior (em curso ou concluída)? 

m Gestão (1) 

m Economia (2) 

m Marketing (3) 

m Comunicação (4) 

m Engenharia (5) 

m Arquitetura (6) 

m Design (7) 

m Direito (8) 

m Outra. Qual? (9) _______________ 

 

Q11. Qual a sua situação profissional? 

m Trabalhador por conta própria (1) 

m Trabalhador por conta de outrem (2) 

m Estudante (3) 

m Trabalhador-Estudante (4) 

m Desempregado (5) 

m Reformado (6) 

m À procura do 1º emprego (7) 

 

Q12. Qual o seu rendimento mensal? 

m Não tenho rendimento (1) 

m Até 499€ (2) 

m Entre 500€ e 999€ (3) 

m Entre 1000€ e 1499€ (4) 

m Entre 1500€ e 1999€ (5) 

m 2000€ a 2499€ (6) 

m 2500€ ou mais (7) 

 

Chegou ao fim. Pode avançar para terminar » Muito obrigada pela sua participação. 
 

Anexo 2 – Tradução e Codificação das Escalas Utilizadas 
 

Escala de Atitudes Face ao Dinheiro (Yamauchi & Templer, 1982) 

Variável 
Itens 

Original (Inglês) Versão Aplicada 

Po
de

r 
e 

Pr
es

tíg
io

 (P
ow

er
-P

re
st

ig
e)

 

I use money to influence other people to do things for 
me. 

Utilizo o dinheiro para influenciar os outros a fazerem 
coisas que têm impacto direto em mim. 

I must admit that I purchase things because I know 
they will impress others. 

Compra coisas porque sei que vão impressionar os 
outros. 

In all honesty, I own nice things in order to impress 
others. 

Honestamente, possuo coisas de marca para 
impressionar os outros. 

I behave as if money were the ultimate symbol of 
sucess. Para mim, o dinheiro é o principal símbolo de sucesso. 

I must admit that I sometimes boast about how much 
money I make. 

Às vezes sinto-me superior às pessoas com menos 
dinheiro do que eu. 

People I know tell me that I place too much emphasis 
on the amount of money a person has as signo f his 
sucess. 

As pessoas que me são próximas dizem que dou 
demasiada importância ao dinheiro como sinal de 
sucesso na vida. 

I seem to find that I show more respect to people with 
money than I have. 

Mostro mais respeito pelas pessoas que têm mais 
dinheiro do que eu. 

Although I should judge the success of people by 
their deed, I am more influenced by the amount of 

Embora julgue o sucesso das outras pessoas pelos seus 
atos, sou mais influenciado/a pela quantidade de 
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money they have. dinheiro que têm. 
I often try to find out if other people make more 
money than I do. 

Costumo ter curiosidade em saber se as outras pessoas 
têm mais dinheiro do que eu. 

R
et

en
çã

o/
Po

up
an

ça
 

(R
et

en
tio

n-
T

im
e)

 
I do financial planning for the future. Planeio e organizo o meu futuro no que diz respeito a 

finanças. 
I put money aside on a regular basis for the future. Poupo dinheiro, regulamente, a pensar no meu futuro. 
I save money now to prepare for my old age. Poupo dinheiro para quando for mais velho. 
I keep track of my money. Controlo o dinheiro que gasto. 

I follow a careful financial budget. Planeio e organizo cuidadosamente o meu dinheiro e 
orçamento. 

I am very prudent with money. Sou bastante prudente com o dinheiro. 
I have money available in the event of another 
economic depression. 

Mantenho dinheiro de parte para a possibilidade de 
outra crise económica. 

D
es

co
nf

ia
nç

a 
(D

is
tr

us
t)

 

I argue or complain about the cost of things I buy. Ao fazer uma compra, a minha primeira preocupação é 
com o custo. 

It bothers me when I discover I could have gotten 
something for less elsewhere. 

Incomoda-me quando descubro que as pessoas à minha 
volta compraram a mesma coisa que eu, por um preço 
melhor. 

After buying something, I wonder if I could have 
gotten the same for less elsewhere. 

Depois de comprar algo, questiono-me se o poderia ter 
adquirido mais barato noutro lugar. 

I automatically say, “I can’t afford it,” whether I can 
or not. 

Automaticamente, digo a mim próprio/a “Eu não posso 
comprar isto!”, podendo ou não fazê-lo. 

When I buy something, I complain about the price I 
paid. 

Quando compro alguma coisa, queixo-me do preço 
que paguei. 

I hesitate to spend money, even on necessities. Hesito em gastar dinheiro, mesmo em coisas 
essenciais. 

When I make a major purchase, I have the suspicion 
that I have been taken advantage of. 

Quando gasto mais dinheiro do que desejava, fico a 
pensar que fui enganado/a ou que se aproveitaram de 
mim. 

A
ns

ie
da

de
 (A

nx
ie

ty
) 

It’s hard for me to pass up a bargain. Tenho dificuldade em não aproveitar uma pechincha. 

I am bothered when I have to pass up a sale. Fico aborrecido/a quando não consigo aproveitar 
descontos ou promoções. 

I spend money to make myself feel better. Gastar dinheiro em coisas de que gosto faz-me sentir 
melhor. 

I show signs of nervousness when I don’t have 
enough money. Fico nervoso/a quando tenho pouco dinheiro. 

I show worrisome behavior when it comes to money. Fico preocupado/a quando penso em dinheiro. 

I worry that I will not be financially secure. Preocupo-me se serei financeiramente estável no 
futuro. 

Codificação: 1- Discordo Totalmente, 5- Concordo Totalmente; Classificação: Quantitativa, Intercalar  
 

Escala de Compra por Impulso (Weun, Jones & Beatty, 1997, 1998) 

Variável Itens 
Original (Inglês) Versão Aplicada 

C
om

pr
a 

po
r 

Im
pu

ls
o 

When I go shopoder e prestígioing, I buy things I had 
not intended to purchase. 

Quando vou às compras, compro coisas que não tinha 
planeado. 

I avoid buying things that are not on my shopoder e 
prestígioing list. (r) 

Evito comprar coisas que não estão na minha lista de 
compras. (r) 

It is fun to buy spontaneously. É divertido comprar de forma espontânea. 
I do not buy until I can make sure I am getting a real 
bargain. (r) 

Não compro algo até ter a certeza de que encontrei o 
melhor preço. (r) 

I am a person who makes unplanned purchases. Sou uma pessoa que faz compras por impulso. 
When I see something that really interests me, I buy it 
without consedering the consequences. 

Quando vejo alguma coisa que realmente me 
interessa, compro-a sem pensar nas consequências. 

Codificação: 1- Nada, 5- Muito Frequentemente; Classificação: Quantitativa, Intervalar; (r) – item invertido 
 

Escala de Compra Compulsiva (Faber & O’Guinn, 1992) 

Variáveis Itens 
Original (Inglês) Versão Aplicada 

C
om

pr
a 

C
om

pu
ls

iv
a 

Bought things even though I couldn’t afford them. Compro coisas acima das minhas possibilidades. 
Felt others would be horrified if they knew of my 
spending habits. 

Penso que as pessoas ficariam chocadas se soubessem 
os meus hábitos de consumo. 

Wrote a check when I knew I didn’t have enough 
monet in the bank to cover it. 

Já fiz compras com o cartão de crédito, mesmo sabendo 
que tinha atingido o limite de plafond concedido. 

Made only the minimum payments on my credit 
cards. (r) 

Faço o mínimo possível de pagamentos com o cartão de 
crédito. (r) 
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Felt anxious or nervous on days I didn’t go shopoder 
e prestígioing. 

Sinto-me ansioso/a ou nervoso/a nos dias em que não 
faço compras. 

Bought myself something in order to make myself 
feel better. Compro coisas para me fazer sentir melhor. 

If I have any money left at the end of the pay period, 
I just have to spend it. 

Se me sobrar dinheiro no final do mês, tenho de o 
gastar. 

Codificação: 1- Nada, 5- Muito Frequentemente; Classificação: Quantitativa, Intervalar; (r) – item invertido 
 

Escala de Materialismo (Richins & Dawson, 1992) 

Variável Itens 
Original (Inglês) Versão Aplicada 

M
at

er
ia

lis
m

o 

It is important to me to have really nice things. É importante para mim ter coisas de marca. 

I would like to be rich enough to buy anything I want. Gostaria de ser suficientemente rico/a para comprar 
tudo o que quero. 

I would be hapoder e prestígioier if I could afford to 
buy more things. 

Seria mais feliz se pudesse comprar tudo o que 
quero. 

It sometimes bothers me quite a bit that I cannot afford 
to buy all the things I want. 

Às vezes, incomoda-me não puder comprar tudo o 
que quero. 

People place too much emphasis on material things. (r) As pessoas dão demasiada importância a coisas 
materiais. (r) 

It’s really true than money can buy happiness. É realmente verdade que o dinheiro pode comprar 
felicidade. 

Codificação: 1- Discordo Totalmente, 5- Concordo Totalmente; Classificação: Quantitativa, Intervalar; (r) – item invertido 
 

Questão Variável Codificação Classificação 

Q3 Cartão de 
Crédito 1- Nenhum; 2- Um; 3 – Mais do que um Qualitativa, 

Ordinal 

Q4 Custos Diários e 
Mensais 1- Pais; 2- Avós; 3- Amigos; 4-O Próprio; 5- Outro Qualitativa, 

Nominal 

Q5 Impacto de 
Austeridade Resposta do sujeito (de 0 a 100%) Quantitativa, 

Absoluta 

Q6 Situação 
Financeira 1- Vai piorar; 2- Vai ficar igual; 3- Vai melhorar Qualitativa, 

Ordinal 

Q7 Sexo 1- Masculino; 2- Feminino Qualitativa, 
Nominal 

Q8 Idade Resposta do sujeito (18 a 34 anos) Quantitativa, 
Absoluta 

Q9 Grau de 
Instrução 

1- 1º Ciclo do Ensino Básico (4º Ano); 2- 3º Ciclo do Ensino Básico (9º 
Ano); 3- Ensino Secundário (12º Ano); 4- Licenciatura/Bacharelato; 5- 
Mestrado/Pós-Graduação; 5- Doutoramento 

Qualitativa, 
Ordinal 

Q10 
Área de 

Formação 
Superior 

1- Gestão; 2- Economia; 3- Marketing; 4- Comunicação; 5- Engenharia; 
6- Arquitetura; 7- Design; 8- Direito; 9- Outro 

Qualitativa, 
Nominal 

Q11 Situação 
Profissional 

1- Trabalhador por conta própria; 2- Trabalhador por conta de outrem; 3- 
Estudante; 4- Trabalhador-Estudante; 5- Desempregado; 6-Reformado; 7- 
À procura do 1º Emprego 

Qualitativa, 
Nominal 

Q12 Rendimento 
Mensal 

1- Não tenho rendimento; 2- Até 499€; 3- Entre 500€ e 999€; 4- Entre 
1000€ e 1499€; 5- Entre 1500€ e 1999€; 6- Entre 2000€ e 2499€; 7- Mais 
de 2500€ 

Qualitativa, 
Ordinal 

 

Anexo 3 – Análise Descritiva das Escalas Utilizadas  
	  

Escala de Atitudes Face ao Dinheiro (Yamauchi & Templer, 1982) α = 0,848  
Índice Sintético: Poder e Prestígio   
 Freq. 

Abs. 
Freq. 

Rel. (%) 
Freq. 
Abs. 

Freq. Rel. 
(%) 

α de 
Cronbach 

M Índice 
Sintético 

Item M DP 1+2 4+5 

0,802 1,5253 

Utilizo o 
dinheiro... 1,24 0,581 272 93,8 2 0,7 

Compro coisas... 1,64 0,817 247 85,2 10 3,4 
Honestamente, 
possuo... 1,42 0,750 263 90,6 8 2,7 

Para mim, o 
dinheiro... 2,14 1,026 186 64,1 31 10,7 
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Ás vezes sinto-
me... 1,41 0,763 263 90,7 11 3,8 

As pessoas que 
me são... 1,39 0,761 262 90,4 9 3,1 

Mostro mais 
respeito... 1,33 0,639 271 93,5 4 1,4 

Embora julgue.... 1,50 0,820 256 88,3 12 4,1 
Costumo ter 
curiosidade... 1,65 0,927 239 82,4 17 5,9 

Índice Sintético: Desconfiança 
 Freq. 

Abs. 
Freq. 

Rel. (%) 
Freq. 
Abs. 

Freq. Rel. 
(%) 

α de 
Cronbach 

M Índice 
Sintético 

Item M DP 1+2 4+5 

0,773 2,8394 

Ao fazer uma 
compra,... 3,86 1,020 26 9 196 67,6 

Incomoda-me 
quando... 3,03 1,202 99 34,1 112 38,6 

Depois de 
comprar algo... 3,13 1,148 92 31,7 117 40,3 

Automaticament
e, digo... 2,98 1,130 100 34,4 81 27,9 

Quando compro 
alguma coisa... 2,18 0,947 191 65,9 25 8,6 

Hesito gastar 
dinheiro... 2,63 1,211 144 49,6 85 29,3 

Quando gasto 
mais dinheiro... 2,15 1,073 194 66,8 37 12,7 

Índice Sintético: Ansiedade 
 Freq. 

Abs. 
Freq. 

Rel. (%) 
Freq. 
Abs. 

Freq. Rel. 
(%) 

α de 
Cronbach 

M Índice 
Sintético 

Item M DP 1+2 4+5 

0,705 3,1644 

Tenho 
dificuldade... 2,44 1,196 163 56,2 59 20,3 

Fico 
aborrecido/a... 2,75 1,243 133 45,8 86 29,7 

Gastar dinheiro... 3,51 1,126 51 17,6 159 54,8 
Fico nervoso/a... 3,33 1,228 81 28 149 51,4 
Fico 
preocupado/a... 2,68 1,127 128 44,1 74 25,5 

Preocupo-me se 
serei... 4,28 0,825 8 2,7 246 84,8 

Índice Sintético: Retenção/Poupança 
 Freq. 

Abs 
Freq. 

Rel. (%) 
Freq. 
Abs. 

Freq. Rel. 
(%) 

α de 
Cronbach 

M Índice 
Sintético 

Item M DP 1+2 4+5 

0,874 3,5522 

Planeio e 
organizo... 3,74 0,979 33 11,4 183 63,1 

Poupo dinheiro, 
regularmente,... 3,75 1,050 37 12,7 180 62 

Poupo 
dinheiro,... 3,12 1,175 86 29,6 113 39 

Controlo o 
dinheiro.... 4,04 0,897 15 5,2 215 74,1 

Planeio e 
organizo... 3,48 1,059 54 18,6 147 50,7 

Sou bastante... 3,58 0,982 41 14,1 161 55,5 
Mantenho 
dinheiro de 
parte... 

3,16 1,254 89 30,7 115 39,7 

n= 290; M- Média; DP- Desvio-Padrão 
 

Escala Compra por Impulso (Weun, Jones & Beatty, 1997; 1998) 
Índice Sintético: Compra por Impulso 
 Freq. Abs. Freq. 

Rel. (%) Freq. Abs. Freq. Rel. 
(%) 

α de 
Cronbach 

M Índice 
Sintético 

Item M DP 1+2 4+5 

0,694 2,6540 
Quando 
vou às 
compras... 

2,96 0,975 96 33,1 83 28,7 

Evito 2,65 1,042 67 23,1 132 45,5 
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comprar...* 
É 
divertido... 3,00 1,044 85 29,3 92 31,8 

Não 
compro 
algo...* 

2,91 1,055 85 29,3 95 32,7 

Sou uma 
pessoa... 2,18 0,971 193 66,6 26 9 

Quando 
vejo...  2,22 1,036 190 65,5 37 12,7 

n= 290; M- Média; DP- Desvio-Padrão; *- Item invertido  
 

Escala Compra Compulsiva (Faber & O’Guinn, 1992) 
Índice Sintético: Compra Compulsiva  
 Freq. 

Abs. 
Freq. Rel. 

(%) 
Freq. 
Abs. 

Freq. Rel. 
(%) 

α de 
Cronbach 

M Índice 
Sintético 

Item M DP 1+2 4+5 

0,656 1,6109 

Compro 
coisas 
acima... 

1,82 0,805 238 82,1 10 3,4 

Penso que 
as 
pessoas... 

1,63 0,864 247 85,1 14 4,8 

Já fiz 
compras... 1,08 0,387 284 97,9 1 0,3 

Faço o 
mínimo... Item retirado por não ser adequado 

Sinto-me 
ansioso/a... 1,16 0,490 282 97,3 2 0,6 

Compro 
coisas 
para... 

2,44 1,125 155 53,4 57 19,7 

Se me 
sobrar 
dinheiro... 

1,53 0,832 260 89,7 11 3,8 

n=290; M- Média; DP- Desvio-Padrão;  

n=290; M- Média; DP- Desvio-Padrão; *- Item invertido  
 

Anexo 4 – Síntese de Estudos: Atitudes Face ao Dinheiro, as Compras não 
Planeadas (Compra por Impulso e Compra Compulsiva) e o Materialismo 
	  
	  

Referência Amostra Variáveis no estudo Conclusões 

Roberts & Sepulveda 
(1999), “Money Attitudes 
and Compulsive Buying” 

México 
 
274 estudantes 
 

Atitudes face ao dinheiro: 
Yamauchi & Templer (1982) 
modificada Gresham & 
Fontenot (1989), Medina et al. 

Relação positiva entre as 
dimensões poder e prestígio e 
ansiedade com a compra 
compulsiva. 

Escala Materialismo (Richins & Dawson, 1992) 
Índice Sintético: Materialismo 
 Freq. 

Abs. 
Freq. 

Rel. (%) 
Freq. 
Abs. 

Freq. Rel. 
(%) 

α de 
Cronbach 

M Índice 
Sintético 

Item M DP 1+2 4+5 

0,753 2,6770 

É importante 
para mim.. 1,80 0,967 226 77,9 21 7,3 

Gostaria de ser 
suficientemente 
rico/a... 

3,81 1,217 48 16,6 197 68 

Às vezes 
incomoda-me... 3,22 1,206 79 27,3 137 47,2 

Seria mais 
feliz... 2,86 1,250 116 40 93 32 

As pessoas dão 
demasiada...* 1,77 0,818 6 2,1 237 81,7 

É realmente 
verdade... 2,60 1,167 139 47,9 67 23,1 
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18 a 67 anos (1996): Poder e prestígio, 
retenção/poupança, 
desconfiança – consumer 
competency, ansiedade 
 
Compra compulsiva: Faber & 
O’Guinn (1992) 

 
Relação negativa entre a 
dimensão retenção/poupança e 
a compra compulsiva. 
 
Não relação entre a dimensão 
desconfiança – consumer 
competency e a compra 
compulsiva.  

Phau & Woo (2008), 
“Understanding 
Compulsive Buying 
Tendencies Among Young 
Australians: The Roles of 
Money Attitudes and 
Credit Card Usage” 

Austrália 
 
415 jovens adultos 
 
17 a 29 anos 

Atitudes face ao dinheiro: 
Yamauchi & Templer (1982): 
poder e prestígio, 
retenção/poupança, 
desconfiança, ansiedade 
 
Compra compulsiva: Faber & 
O’Guinn (1992) 

Relação entre a dimensão poder 
e prestígio e a compra 
compulsiva 
 
Não relação entre as dimensões 
retenção/poupança, 
desconfiança e ansiedade e a 
compra compulsiva 

Li et al. (2009), “The 
Influence of Money 
Attitudes on Young 
Chinese Consumers’ 
Compulsive Buying” 

China (Tianjin e 
Ningbo) 
 
303 estudantes 
 
18 a 23 anos 

Atitudes face ao dinheiro: 
Yamauchi & Templer (1982): 
poder e prestígio, 
retenção/poupança 
 
Atitudes face ao dinheiro: 
Gresham & Fontenot (1989), 
Medina et al., (1996): 
qualidade 
 
Compra compulsiva: d’Astous 
(1990) 
 
Género: Feminino, Masculino 

A dimensão poder e prestígio 
afeta o comportamento de 
compra compulsivo nos 
homens. 
 
A dimensão qualidade tem 
mais impacto no 
comportamento compulsivo 
dos homens. 
 
A dimensão retenção/poupança 
afeta o comportamento 
compulsivo tanto dos homens 
como das mulheres. 

Durvasula & Lysonski 
(2010), “Money, Money, 
Money – How do Attitudes 
Toward Money Impact 
Vanity and Materialism? – 
The Case of Young 
Chinese Consumers 

China 
 
127 jovens 
consumidores 
 
Média de idades: 
20.5 anos 

Atitudes face ao dinheiro: 
Yamauchi & Templer (1982): 
Poder e prestígio, desconfiança, 
ansiedade 
 
Materialismo: Richins & 
Dawson (1992) 
 
Vaidade: Netemeyer et al. 
(1995) 

Relação entre as dimensões 
poder e prestigio e ansiedade e 
o materialismo. 
 
Não relação entre a dimensão 
desconfiança e o materialismo. 
 
Relação entre a dimensão poder 
e prestigio e a vaidade.  

Lai (2010), “How 
Financial Attitudes and 
Practices Influence the 
Impulsive Buying 
Behavior of College and 
University Students” 

Taiwan  
 
906 adolescentes 
 
16 aos 20 anos  

Compra por Impulso: Kacen 
and Lee (2002) 
 
Atitude face ao crédito: Xiao, 
Noring, & Anderson, 1995; 
Hayhoe et al. (1999), versão 
modificada  
 
Atitudes face ao Dinheiro: 
Furnham (1984), versão 
modificada 
 
Características 
sociodemográficas: Género e 
idade 
 
Práticas de planeamento 
financeiro 
 
Dimensões afetivas, 
cognitivas e comportamentais  

Das variáveis em estudo, oito 
mostraram-se preditoras da 
compra por impulso, 
nomeadamente as atitudes face 
ao dinheiro. 

Khare (2014), “Money 
Attitudes, Materialism, and 
Compulsiveness: Scale 
Development and 
Validation 

Índia (Delhi, 
Kolkata, Chennai, 
Udaipur e 
Changigardh) 
 
409 consumidores 
 
18 aos 50 anos  

Atitudes face ao dinheiro: 
Roberts & Jones (2001), versão 
modificada: poder e prestígio, 
ansiedade,  
 
Materialismo: Richins & 
Dawson (1992) 
 
Compra Compulsiva: 
Ridgway et al. (2008). 

As atitudes face ao dinheiro e o 
materialismo influenciam a 
compra compulsiva. 



Sara Carvalho  Atitudes Face ao Dinheiro, Compra por Impulso, Compra Compulsiva e Materialismo 
numa Amostra de Jovens Consumidores 

 

54 

54 

 

Omar et al. (2014), 
“Compulsive Buying and 
Credit Card Misuse among 
Credit Card Holders: The 
Roles of Self-esteem, 
Materialism, Impulsive 
Buying and Budget 
Constraint” 

Malásia 
 
186 adultos 
 

Autoestima: Rosenberg 
(1965); 
 
Materialismo: Richins & 
Dawson (1992); 
 
Restrição Orçamental: 
Urbany et al. (1996); 
 
Compra por Impulso: Rook 
& Fisher (1995); 
 
Compra Compulsiva: Faber & 
O’Guinn (1992) 
 
Credit Card Misuse: Roberts & 
Jones (2001) 

A restrição orçamental, a 
compra compulsiva e o 
materialismo têm influência na 
compra compulsiva. 
 
A autoestima influencia de 
forma negativa a utilização 
indevida do cartão de crédito. 
 
A compra compulsiva 
influencia de forma positiva a 
utilização indevida do cartão de 
crédito. 

	  


