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Velhice 

é um modo de sentir frio que me assalta  

e uma certa acidez. 

O modo de um cachorro enrodilhar-se 

quando a casa se apaga e as pessoas se deitam.  

Divido o dia em três partes:  

a primeira pra olhar retratos,  

a segunda pra olhar espelhos,  

a última e maior delas, pra chorar.  

Eu, que fui loura e lírica,  

não estou pictural.  

Peço a Deus,  

em socorro da minha fraqueza, 

abrevie esses dias e me conceda um rosto 

de velha mãe cansada, de avó boa,  

não me importo. Aspiro mesmo  

com impaciência e dor.  

Porque sempre há quem diga 

no meio da minha alegria:  

"põe o agasalho"  

"tens coragem?"  

"por que não vais de óculos?"  

Mesmo rosa sequíssima e seu perfume de pó, 

quero o que desse modo é doce, 

o que de mim diga: assim é.  

Pra eu parar de temer e posar pra um retrato, 

ganhar uma poesia em pergaminho. 

 

Adélia Prado (1991) Páscoa. IN: Poesia reunida. 
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Eu posso contribuir apenas com uma gota de água 

para o Oceano mas, com a minha gota, ele jamais 

será o mesmo. 

 

Madre Teresa de Calcutá 
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Resumo 

Com o aumento da esperança de vida, as necessidades da população vão sendo alte-

radas e o consumidor acompanha todo este processo evolutivo. Este trabalho pretende 

estudar as emoções, atitudes e comportamentos do consumidor perante a evidência da 

presbiopia, que é a necessidade de usar óculos de ver ao perto e que surge por volta 

dos 40 anos de idade. Esta problemática revela-se importante uma vez que numa fase 

precoce da sua vida evidencia sinais exteriores de envelhecimento, associados aos 

estereótipos e às crenças de cada um, que não correspondem à sua própria realidade. 

 

Foi elaborado um questionário, baseado na teoria do comportamento planeado, de 

forma a serem testadas hipóteses de estudo, e aplicado a 81 indivíduos presbitas, na 

zona da Grande Lisboa, à saída de estabelecimentos de óptica. O questionário aferia 

questões relativas à intenção, atitude, norma subjectiva e controlo comportamental per-

cebido, bem como crenças e valores relacionados com comportamentos específicos. 

 

Os resultados demonstram que os indivíduos quando entram na presbiopia se sentem 

mais velhos do que aqueles que usam óculos de ver ao perto há mais tempo (presbitas 

confirmados). Não foram encontradas diferenças quanto ao sexo, relativamente ao sen-

tir-se mais velho pelo uso de óculos de ver ao perto. Entre jovens presbitas e presbitas 

confirmados, não foram encontradas diferenças relativas à necessidade de recolha de 

informação, acerca da presbiopia, mas ambos atribuem importância ao acesso da 

informação. Por último, percebe-se que os jovens presbitas têm maior preocupação em 

serem vistos como velhos que os presbitas confirmados. 

 

Palavras-Chave: comportamento do consumidor, atitudes, emoções, presbiopia, enve-

lhecimento. 
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Abstract 

As life expectancy increases, the needs of the population continuously change and the 

consumer follows all this evolutionary process. This dissertation intends to study emo-

tions, attitudes and behaviors of the consumer towards the evidence of presbiopia, 

which is the need to wear spectacles for near reading and appears around 40 years of 

age. This problem reveals important once at this precocious stage of one’s individual life 

it evidences exterior signs of ageing, associated to stereotypes and beliefs of each one, 

which do not correspond to one’s own reality.   

 

It was elaborated a questionnaire, based on the theory of planned behavior, to test hy-

pothesis, and applied to 81 presbyope individuals, in Lisbon, while exiting the optician. 

The questionnaire examined questions regarding Intention, Attitude, Normative Beliefs 

and Perceived Behavior Control, as well as behavior beliefs and outcome evaluations 

regarding specific behaviors. 

 

The results reveal that individuals, when becoming presbyopes, feel older than individu-

als that are older presbyopes (confirmed presbyopes). There were no differences found, 

regarding sex, towards the feeling of being older when using near vision spectacles. 

Between younger presbyopes and older ones there wasn’t any difference found regard-

ing the acquisition of information, about presbyopia, but they both believe to be impor-

tant the access to information. Lastly, younger presbyopes have greater concern about 

being seen as old people, than older presbyopes do.      

 

Key-words: Consumer behavior, attitudes, emotions, presbyopia, ageing 

 

 



7 

 

Índice 

 

Resumo.........................................................................................................................................5 

Abstract.........................................................................................................................................6 

Índice de Tabelas..........................................................................................................................9 

Índice de Gráficos .......................................................................................................................10 

Índice de Quadros.......................................................................................................................11 

Índice de Figuras ........................................................................................................................12 

Índice de Equações ....................................................................................................................13 

Índice de Anexos ........................................................................................................................14 

Agradecimentos ..........................................................................................................................15 

1. Introdução ...........................................................................................................................16 

1.1. Enquadramento ............................................................................................................16 

1.2. Objectivos do Trabalho.................................................................................................20 

1.3. Limitações do Estudo ...................................................................................................22 

1.4. Estrutura .......................................................................................................................23 

2. Comportamento, Emoções e Atitudes do Consumidor .......................................................25 

2.1. O comportamento do consumidor ................................................................................25 

2.2. Emoções.......................................................................................................................55 

2.3. Atitudes.........................................................................................................................63 

2.4. Ageing Consumer e Presbiopia....................................................................................82 

2.5. Questões de Investigação ..........................................................................................106 

3. Questões de Investigação e Metodologia .........................................................................111 

3.1. Questões de investigação ..........................................................................................111 

3.2. Metodologia ................................................................................................................114 

3.3. Planeamento do estudo..............................................................................................115 

3.4. A Amostra...................................................................................................................115 

4. Apresentação e Análise de Resultados ............................................................................120 

4.1. Caracterização Sócio-Demográfica da Amostra ........................................................122 



8 

 

4.2. Interpretação e análise dos resultados.......................................................................127 

4.3. Verificação dos Resultados ........................................................................................131 

5. Conclusões .......................................................................................................................140 

Referências Bibliográficas ........................................................................................................146 

Anexos ......................................................................................................................................154 

 



9 

 

Índice de Tabelas 

 

Tabela 1 – Níveis de Cultura ......................................................................................................40 

Tabela 2 - Indicadores de População de Portugal (I) .................................................................88 

Tabela 3 – Indicadores de População de Portugal (II)................................................................89 

Tabela 4 – Distribuição pelo Sexo ............................................................................................122 

Tabela 5 – Distribuição pela Idade (44 anos ou menos e 45 anos ou mais) ............................122 

Tabela 6 – Distribuição pela Idade ...........................................................................................123 

Tabela 7 – Distribuição de Rendimentos mensais (em euros) .................................................124 

Tabela 8 – Distribuição pelo nível de escolaridade ..................................................................124 

Tabela 9 – Distribuição pelos primeiros óculos que usa...........................................................125 

Tabela 10 – Usava óculos antes da presbiopia ........................................................................125 

Tabela 11 – Tipo de óculos que usa actualmente ....................................................................126 

Tabela 12 – Há quanto tempo usa óculos ................................................................................126 

Tabela 13 – Determinantes totais do modelo (Escala 1 a 7, n=81) ..........................................128 

Tabela 14 – Teste de amostras independentes........................................................................133 

Tabela 15 – Teste de amostras independentes........................................................................134 

Tabela 16 – Teste de amostras independentes........................................................................136 

Tabela 17 – Teste de amostras independentes........................................................................137 

Tabela 18 – Teste de amostras independentes........................................................................139 

 



10 

 

Índice de Gráficos  

 

Gráfico 1 – População portuguesa por grupo etário ...................................................................90 

Gráfico 2 – Distribuição da população portuguesa por grupo etário e sexo ...............................90 

Gráfico 3 – Consultas externas, por especialidade, nos hospitais, segundo a frequência mais 

elevada, Continente, 2004 ..........................................................................................................99 

Gráfico 4 – Caracterização por Sexo........................................................................................122 

Gráfico 5 – Distribuição pela Idade (44 anos ou menos e 45 anos ou mais) ...........................123 

Gráfico 6 – Caracterização pela Idade .....................................................................................123 

Gráfico 7 – Rendimento mensal dos inquiridos ........................................................................124 

Gráfico 8 – Nível de Escolaridade da Amostra .........................................................................125 

Gráfico 9 – Primeiros óculos que usa .......................................................................................125 

Gráfico 10 – Usava óculos antes da presbiopia .......................................................................126 

Gráfico 11 – Tipo de lente que usa actualmente ......................................................................126 

Gráfico 12 – Há quanto tempo usa óculos................................................................................127 

 



11 

 

Índice de Quadros 

 

Quadro 1 – Perspectiva Antiga vs. Nova na investigação do comportamento do consumidor ..29 

Quadro 2 – Principais características do paradigma positivista e do novo paradigma...............30 

Quadro 3 – Breve História da decisão ........................................................................................52 

Quadro 4 – Tipo de lentes e características ...............................................................................98 

Quadro 5 – Dados relevantes das entrevistas qualitativas.......................................................119 

Quadro 6 – Análise Factorial dos Componentes Principais......................................................129 

Quadro 7 – Variância Total Explicada ......................................................................................129 

Quadro 8 – Análise de variância...............................................................................................129 

Quadro 9 – Coeficientes: Atitudes, Norma Subjectiva e CCP (3 questões) com a Intenção....130 

Quadro 10 – Correlação entre Norma Subjectiva e a Atitude em relação ao comportamento.130 

Quadro 11 – Correlação entre Controlo Comportamental Percebido e a Norma Subjectiva ...131 

Quadro 12 – Correlação entre Controlo Comportamental Percebido e a Atitude em relação ao 

comportamento .........................................................................................................................131 

 



12 

 

Índice de Figuras 

 

Figura 1 – Modelo de decisão de compra...................................................................................35 

Figura 2 – Três níveis de programação mental humana ............................................................37 

Figura 3 – Os diferentes níveis de manifestação de uma cultura...............................................38 

Figura 4 – Diferenças individuais................................................................................................45 

Figura 5 – Hierarquia de necessidades de Maslow ....................................................................48 

Figura 6 – O cérebro emocional. A rota desde o estímulo à resposta........................................57 

Figura 7 – O modelo Tridimensional da Atitude..........................................................................64 

Figura 8 – Teoria da Aprendizagem vs Teoria da Dissonância ..................................................70 

Figura 9 – Elementos componentes da Atitude do consumidor .................................................71 

Figura 10 – Teoria do Comportamento Planeado.......................................................................74 

Figura 11 – Dimensões do processo de envelhecimento ...........................................................86 

Figura 12 – Evolução da população residente dos 0-14 anos e 65 anos e mais .......................89 

Figura 13 – Olho humano ...........................................................................................................95 

Figura 14 – Modelo auto-regulador da presbiopia ....................................................................102 

Figura 15 – Modelo da Teoria do Comportamento Planeado...................................................128 

 



13 

 

Índice de Equações 

 

Equação 1 – Formação das Atitudes..........................................................................................75 

Equação 2 – Crenças Normativas ..............................................................................................76 

Equação 3 – Controlo Comportamental Percebido ....................................................................76 

 



14 

 

Índice de Anexos 

Anexo 1 – Entrevistas Individuais (qualitativas)........................................................................155 

Anexo 2 – Questionário ............................................................................................................157 

Anexo 3 – Frequências Demográficas......................................................................................166 

Anexo 4 – Dados estatísticos do Modelo..................................................................................170 

Anexo 5 – Tratamento estatístico das Questões de Investigação............................................177 

 



15 

 

Agradecimentos 

 

 

 

 

A todos a quem a minha presença foi desviada e o meu tempo “roubado”, em especial 

nos últimos tempos, durante madrugadas e serões, noitadas e finais de tarde, fins-de-

semana e não só... 

 

Em especial, para aqueles que sempre estiveram do meu lado e sempre compreende-

ram a minha ausência. 

 

Finalmente, embora incluídos nos grupos acima mencionados, àqueles que se unem a 

mim pelo amor e amizade. 

 

A todos, jamais será possível expressar aqui a minha gratidão e o meu reconhecimen-

to. 

 



16 

 

1. Introdução 

 

1.1. Enquadramento 

As alterações demográficas, especialmente o envelhecimento, provocam alterações 

profundas na nossa sociedade. A noção de envelhecimento é, hoje, totalmente diferen-

te daquela que existia há 40/50 anos atrás, em que envelhecer não era encarado como 

um problema, mas antes um processo natural uma vez que não eram muitas as pes-

soas que envelheciam, assim como a percepção que a sociedade tinha dessas pes-

soas era diferente (Costa, Agreda, Ermida, Cordeiro, Almeida, Cabete, Veríssimo, Grá-

cio, Cruz, e Lopes 1999). “Ser-se velho era ser-se sábio; era ter-se a mais valia do 

tempo que fazia do velho o conselheiro, o amigo… a memória das gerações” (Costa et 

al. 1999, p.9). Nos nossos dias a sociedade transforma o idoso num indivíduo inactivo, 

que é rejeitado e afastado do mundo que o envolve, sendo visto como um fardo eco-

nómico e social. Com o aumento da esperança de vida, com a diminuição da mortali-

dade e declínio da taxa de natalidade infantil, cada vez mais uma população se torna 

envelhecida, encarando o idoso como alguém que perdeu as capacidades físicas, inte-

lectuais e sociais (Costa et al. 1999). Por outro lado, com o aumento global da literacia, 

especialmente nos países mais industrializados, e com o prolongar da actividade labo-

ral, cada vez mais o indivíduo tem a necessidade de despender mais tempo a ler, 

escrever, utilizar o computador, etc. sendo a presbiopia um factor condicionante em 

todas estas situações. 

 

Sendo esta a perspectiva global da imagem do envelhecimento, torna-se evidente aferir 

o impacto que alguns sinais de envelhecimento causam no indivíduo, como é o exem-

plo da presbiopia. A presbiopia tem vindo a receber muita atenção na literatura de 
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investigação mesmo não existindo, ainda, um consenso alargado dos mecanismos que 

para ela contribuam (Fylan 2002). Segundo a bibliografia consultada, a presbiopia ocor-

re por volta dos 40 anos de idade (Masseras 1988) e progride até aos 60 anos, aproxi-

madamente e é considerado um dos mais precoces sinais do envelhecimento natural 

(Werner, Trindade, Pereira, e Werner 2000). Do Grego “presbis” (velho) e “ops” (olho) 

(Bicas 1997), não deve ser confundida com defeito de visão e ocorre a todas as pes-

soas, começando a ser percebida na faixa etária dos quarenta, quando surge, por 

exemplo a necessidade de afastar um jornal para a leitura (Costa, e Leite 1998). O 

mecanismo da presbiopia é estudado há mais de 400 anos (Atchison 1995) e existem 

diversas teorias que tentam explicar este fenómeno. É precisamente este o principal 

campo de investigação e de estudo desenvolvido por cientistas a nível mundial. Mesmo 

a indústria oftálmica e investigadores académicos, ao nível da presbiopia, têm dado 

especial ênfase nas suas pesquisas à compensação, por meio óptico corrector, através 

do desenvolvimento de soluções ópticas tais como lentes unifocais para visão de perto, 

lentes bifocais e lentes progressivas para visão nítida a várias distâncias de visão. Exis-

tem ainda outras soluções em desenvolvimento, tais como as lentes de contacto e 

cirurgias, mas, ainda, sem grande expressão no mercado. 

 

Há quarenta anos atrás, em que a esperança de vida era menor, envelhecer aos qua-

renta não era traumatizante. Hoje em dia, com a esperança de vida muito perto dos 

oitenta anos (I.N.E. 2006), não será correcto afirmar que alguém que entre na presbio-

pia seja considerado velho. No entanto, para alguém que nunca tenha usado óculos, 

ter, de um momento para o outro, a necessidade de comprar e usar uns para o resto da 

vida, de modo a conseguir ler qualquer jornal, escrever, enfiar linha numa agulha, etc, 

pode ter repercussões ao nível emocional e comportamental. Sendo este um sinal evi-

dente, perante si próprio e perante os outros, de envelhecimento (Werner et al. 2000), 

importa perceber de que forma o consumidor reflecte esta influência, durante a compra. 
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Sendo os óculos o meio mais comum de correcção e sendo o produto que mais exterio-

riza este mesmo sinal, é relevante compreender de que forma lida o consumidor peran-

te a necessidade de os comprar. Poderá, inclusivamente, ser uma forma de melhor 

compreender que tipo de soluções serão mais aconselhadas, na oferta e, ainda, distin-

guir, caso aconteça, o público que sofrerá maior influência.  

 

Não é pretensão deste trabalho entrar em detalhe nas diversas correntes de investiga-

ção acerca do mecanismo que despoleta a presbiopia, mas antes entender este fenó-

meno fisiológico natural, do ponto de vista do Marketing, concretamente ao nível do 

consumidor e seu comportamento perante um dos primeiros sinais do seu próprio 

envelhecimento, necessitando daí em diante de correcção óptica adequada (Sá, e Plutt 

2001).  

 

É precisamente esta alteração do eu no consumidor, perante a própria evidência do 

envelhecimento, – demonstrada a todos perante a necessidade de usar óculos para ver 

objectos mais próximos – e dos comportamentos que pode ter durante a compra de um 

determinado produto que satisfaça e suprima essa necessidade/dificuldade, que des-

perta o interesse do estudo do impacto que esta mudança terá nas suas atitudes, emo-

ções e comportamentos. Atitude é a avaliação de objectos, questões ou pessoas que 

cada um detém, de um modo global e mais ou menos duradouro (International Ency-

clopedia of the Social & Behavioral Sciences 2001)  e representa a avaliação psicológi-

ca de um objecto nas dimensões como bom/mau, perigoso/benéfico, gosto/não gosto 

(Ajzen, e Fishbein 2000). As emoções são os guias essenciais da cognição e são pro-

cessos psicológicos que se situam entre objectivos e eventos (International Encyclope-

dia of the Social & Behavioral Sciences 2001). Comportamento do consumidor refere-

se ao “processo de aquisição e organização de informação na direcção da decisão de 

compra e na utilização e avaliação de produtos e serviços” (Moutinho 1987, p.5). 
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Assim, este estudo procura entender, primeiramente, os conceitos (comportamentos, 

emoções e atitudes do consumidor), para conseguir compreender de que forma se 

interligam no momento da compra de um produto que exterioriza sinais associados a 

uma fase da vida, em que, o consumidor, começa a ver e a ser visto de forma diferente 

(ou não). Importa, portanto, compreender, em última análise, se o consumidor encara 

esta etapa da sua vida como a entrada na fase do envelhecimento, ou não, e de que 

forma lida com ela perante a compra. Sentir-se-á realmente mais velho? Será que é 

importante não deixar transparecer, perante os outros, esta evidência? Será este ape-

nas um choque inicial, tornando-se “aceitável” com o passar do tempo e à medida que 

se vai aceitando a presbiopia? Haverá diferenças entre os sexos perante esta evidên-

cia? Procurará o consumidor suprir este sinal optando por soluções/produtos que o 

escondam? 

 

Muitos profissionais envolvidos na relação com o consumidor presbita não têm a noção 

do impacto a nível psicológico, da reacção emocional e as suas atitudes, que esta sim-

ples alteração fisiológica pode despertar num indivíduo. 

 

Este trabalho pretende, pois, avaliar e estudar o comportamento, ao nível emocional e 

atitudinal, da envolvência de um consumidor quando entra na fase da presbiopia. Esta 

necessidade pode surgir espontaneamente, com a percepção que um indivíduo tem da 

sua incapacidade de efectuar trabalhos a curta distância (aproximadamente 40 cm), ou 

pode ser evidenciada com uma consulta de rotina a um especialista. 
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1.2. Objectivos do Trabalho 

Durante a preparação do estudo foi sempre evidente a necessidade de abordar um 

tema, com pouca investigação de suporte e com pouca investigação a nível científico, 

mas que, de uma forma muito concreta, relaciona questões fisiológicas comuns a 

todos, com comportamentos, aplicáveis ao mundo do marketing, dando abertura ao 

aprofundar de questões que podem ter um impacto significativo nos consumidores, 

como seja o conceito de envelhecimento, percepção de invalidez e dependência. 

Todos estes factores, associados às emoções e atitudes que cada indivíduo transporta, 

decretam o seu comportamento perante as várias situações de vida social, pessoal, 

profissional e transnacional. Torna-se então clara a necessidade de levantar questões 

que, tanto a nível internacional como a nível nacional pouca ou quase nenhuma 

expressão têm no mundo académico, construindo-se a ponte entre diversas áreas das 

ciências sociais, como a psicologia, sociologia e marketing, com a oftalmologia e opto-

metria. 

 

Assim, ao longo de todo o processo de investigação tornaram-se evidentes algumas 

questões pertinentes e outras foram levantadas, que delimitam o problema em estudo: 

 

• Que tipo de reacções cognitivas têm os consumidores perante a presbiopia; 

• Que tipo de emoções e atitudes despertam a presbiopia; 

• O que significa tornar-se presbita; 

• Que tipo de emoções e atitudes influenciam o comportamento do consumidor 

perante a presbiopia; 

• Quais são, e como são vividas pelo indivíduo, as fases da presbiopia. 
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Desta forma, tendo em linha de conta o evidenciado anteriormente, este trabalho tem 

por objectivos: 

 

I. Avaliar e estudar a percepção de envelhecimento de um consumidor, na primeira 

vez que sente a necessidade de usar óculos para ver ao perto;  

 

II. Aferir que tipo de atitudes estão na base do consumidor que se depara, mais cedo 

ou mais tarde, com esta necessidade; 

 

III. Identificar como as atitudes e os comportamentos do consumidor presbita influen-

ciam a decisão de compra. 

 

De modo a: 

 

I. Abordar um tema com pouca documentação de suporte e com muito pouca inves-

tigação a nível científico;  

 

II. Fazer a ponte entre diversas áreas da ciência – Oftalmologia, Optometria, Psico-

logia, Sociologia e Marketing; 

 

III. Compreender melhor, e actuar com maior eficiência, na abordagem ao consumi-

dor em estudo;   

 

IV. Contribuir para estudos futuros. 
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1.3. Limitações do Estudo 

Quando este estudo foi idealizado, previa-se uma amostra mais alargada, dado que se 

pretendia ter uma ideia mais global do papel das emoções, atitudes e comportamentos 

presentes no indivíduo, na fase inicial da presbiopia. No entanto, foi bastante cedo que 

se percebeu da incompatibilidade com as limitações próprias e específicas de uma dis-

sertação de mestrado e do número significativo de indivíduos que seria necessário 

estudar, de modo a que a amostra fosse estatisticamente representativa, logo generali-

zável. Tendo como ponto de partida indivíduos que pertencessem ao grupo dos jovens 

presbitas, i.e., que estivessem a entrar na fase da presbiopia, tornou-se claro, que a 

amostra se limitaria a uma zona geográfica, Grande Lisboa, e a um número pré-

definido de indivíduos. Para tal elaborou-se um questionário que seria efectuado junto 

de estabelecimentos de óptica, por serem locais onde mais facilmente haveria disponi-

bilidade de respondentes com as características pretendidas. É, normalmente, durante 

o acto da compra que o indivíduo esclarece as suas questões acerca da presbiopia e é 

aqui onde, muitas vezes, é informado que a sua condição visual tem relação com a 

idade. É precisamente esta informação passada ao consumidor, que está na base des-

te estudo, i.e., de que forma será condicionado o comportamento de um consumidor, 

perante a necessidade de compra de um produto, quando o informam que a sua condi-

ção é não patológica e “…apenas tem a ver com a idade”. Por outras palavras, pode 

muito bem ser a primeira vez que um indivíduo percepciona o seu próprio envelheci-

mento, tendo ainda a necessidade de usar algo (óculos) que evidenciem perante ele 

próprio e os outros essa condição. 
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1.4. Estrutura 

Este trabalho pretende compreender melhor a relação entre as emoções, atitudes e, 

consequentemente, o comportamento do consumidor quando começa a entrar na fase 

da presbiopia, encontrando-se dividido em 5 capítulos, dos quais fazem parte a Intro-

dução e as Conclusões. 

 

Para uma melhor compreensão da organização da dissertação, faz-se, de seguida, 

uma breve apresentação das mesmas:  

 

Capítulo 1. Enquadra o leitor com o problema de pesquisa e faz uma primeira declara-

ção sumária dos objectivos do trabalho. Nesta secção é também declarada a estrutura 

do trabalho, de modo a fornecer ao leitor uma clara definição da sequência do estudo. 

 

Capítulo 2. É a revisão da literatura relevante para a tese. Nesta secção do trabalho 

pretende-se encontrar a fundamentação teórica que sirva como base de validação para 

a restante parte do trabalho de pesquisa. Servirá como fio condutor da fundamentação 

de modo a melhor ser enquadrado com os aspectos teóricos e metodológicos da pes-

quisa. Neste bloco teórico, pretende-se construir uma breve narrativa acerca da incur-

são e compreensão do fundamento teórico, subjacente ao estudo, bem como as suas 

implicações para o consumidor. As construções narrativas não têm inerentes a rejeição 

de outras perspectivas, ou mesmo a redução da sua importância. Apenas situam-se 

numa perspectiva entre muitas, considerando que é fruto do entendimento de quem a 

estabelece, e não uma verdade ou certeza absoluta. 

 

Capítulo 3. Este capítulo levanta as questões de investigação, que derivam das ques-

tões pertinentes durante a preparação do estudo e durante o processo de investigação. 
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No decorrer deste capítulo é exposto o procedimento e metodologias associadas à ela-

boração do estudo. 

 

Capítulo 4. Na análise dos dados são apresentados e analisados os dados emergen-

tes dos questionários e referentes à caracterização da amostra, procurando dar respos-

ta às questões de investigação levantadas. 

 

Capítulo 5. É a conclusão, onde é apresenta uma análise reflexiva e integrativa do 

estudo. São sintetizadas algumas contribuições desta investigação para a compreen-

são da influência das emoções, atitudes e comportamentos no consumidor presbita, 

dando, ainda, espaço a considerações e trabalhos futuros. 
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2. Comportamento, Emoções e Atitudes do Consumidor 

De seguida, procura-se partilhar algumas considerações reflexivas sobre os fundamen-

tos teóricos que estão na base deste estudo. Assim, é relevante, antes de mais, fazer-

se uma análise de algumas teorias que explicam estes conceitos, antes de se poder 

avançar para qualquer conclusão ou de fazer-se qualquer interligação com o problema 

em estudo. Para tal, importa avaliar que implicações existem e influenciam o compor-

tamento do consumidor, bem como as atitudes e emoções inerentes ao mesmo, e, 

depois, sobre os caminhos que se entrecruzam na fase da presbiopia.  

 

2.1. O comportamento do consumidor 

Na literatura encontram-se inúmeras definições de consumidor. Esta é, aliás, uma das 

áreas com grande dedicação de estudo por diversas ciências, tais como a Psicologia, 

Sociologia, Antropologia e, também, do Marketing (Ekstrom 2003).  

 

Para Torrinha (2001) Consumidor é o que consome ou quem compra para gastar em 

uso próprio. 

 

Gade (1998) defende que o comportamento é uma manifestação externa de processos 

psicológicos internos, de resposta a estímulos que são processados e transformados 

em informações aprendidas e memorizadas. 

 

O comportamento do consumidor é o conjunto de actividades directamente envolvidas 

em obter, consumir e dispor de produtos e serviços, incluindo os processos decisórios 

que antecedem estas acções (Engel, Blackwell, e Miniard 1995). 
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A análise do comportamento do consumidor tem as suas raízes iniciais na teoria eco-

nómica e mais tarde em Marketing. O seu conteúdo e metodologia são moldados por 

estas considerações essenciais: 

 

a) Os factores que mudam uma economia, de impulsionada por produção para 

impulsionada pelo mercado; 

 

b) O nível de sofisticação no qual o comportamento humano é entendido pela psi-

cologia e outras ciências do comportamento. 

 

Em cada passar do tempo a economia move-se de uma maneira e o aumento da 

imprevisibilidade pelo comportamento humano torna-se um novo problema para as 

investigações da ciência do comportamento (Vieira 2001). 

 

Ekstrom (2003) explica a evolução da investigação do comportamento do consumidor 

com uma metáfora: a árvore genealógica (family tree). Nesta explicação todos os inves-

tigadores são parte da mesma família e o seu grau de afastamento/aproximação varia 

consoante as linhas de pensamento ou orientação, i.e., como a definição de família 

varia, os familiares mais próximos, ou com os quais se tem maior afinidade, são aque-

les que partilham a mesma linha de orientação. Alguns familiares representam apenas 

uma área de investigação, enquanto que outros mantêm ligação com outra, ou mais, 

famílias, dedicando-se a várias áreas de investigação. A mesma metáfora representa o 

problema da investigação do comportamento do consumidor como um: 

 

(…) adolescente que se depara com os problemas de identidade: não sabem de 

onde vêm, o porquê, nem para onde vão. Não compreendem o afastamento de 

membros da família, não percebem o porquê de não poderem brincar com os 
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seus primos positivistas/interpretativistas, visitar o tio céptico cognitivo e a tia 

semiótica desconfiada (Ekstrom 2003, p.1). 
 

Só se pode compreender o comportamento do consumidor conhecendo a sua história, 

da mesma forma que o adolescente necessita de compreender as suas raízes de forma 

a encontrar a sua identidade. A história da investigação do comportamento do consu-

midor divide-se em dois períodos distintos: de 1930 até 1980 e de 1980 até à actuali-

dade, representando a antiga e a nova perspectiva, respectivamente (Ekstrom 2003). 

 

De 1930 a 1980 encontram-se cinco fases distintas (Arndt 1986): 

 

a) A fase empírica inicial – A perspectiva dos consumidores era baseada na teoria 

económica clássica. Nesta fase o consumidor é um comprador com toda a 

informação necessária para a tomada de decisão. Esta é racional de forma a 

maximizar o proveito e minimizar o custo; 

 

b) A fase de investigação motivacional – Baseia-se numa perspectiva Freudiana, 

inspirada na Psicologia clínica, numa tentativa de compreender o subconsciente 

do consumidor no que diz respeito aos motivos que impelem o consumo. Nesta 

fase são introduzidas as técnicas projectivas, as entrevistas em profundidade e 

os focus-group. Os resultados são subjectivos e as amostras não significativas; 

 

c) A fase formativa – fase em que o Marketing começa a estudar o comportamento 

do consumidor, como uma área específica de investigação. A clara especializa-

ção dos constructos leva à fragmentação e à falta de integração da investiga-

ção. Nesta altura aparecem os constructos que tentam explicar o comportamen-
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to de compra do consumidor, tais como: risco percebido, dissonância cognitiva, 

personalidade, carácter social e classe social. 

 

d) A fase das grandes teorias utópicas – surgem os modelos e teorias que dão a 

conhecer uma visão conceptual alargada. Devido à sua complexidade tornam-

se impossíveis de aplicar e validar; 

 

e) A fase do processamento de informação – inclui teorias de aquisição, proces-

samento e armazenamento de informação. Alguns exemplos de conceitos 

emergentes neste período são: complexidade cognitiva, atitudes, envolvimento, 

processamento de informação, memória, percepção da marca, satisfação do 

consumidor, inovação, poder de decisão, efeitos de campanhas publicitárias e 

os processos de codificação, entre outros.  

 

O segundo período, de 1980 até à actualidade, representa a nova perspectiva na inves-

tigação do comportamento do consumidor e é onde se nota claramente a influência da 

Antropologia, com um aumento da aceitação de investigação interpretativa e etnográfi-

ca. Novos tópicos foram introduzidos nas pesquisas, tais como: simbologia do consu-

mo, semiótica, disposição do consumidor, hedonismo, consumo pela experiência, com-

pra por impulso, posse e percepção alargada do “eu”, entre outros. Neste período a 

inovação prende-se com a mudança de metodologias e paradigmas, continuando a 

dar-se ênfase a questões relacionadas com a gestão, tal como a satisfação do consu-

midor, poder de decisão, criação de valor de marca, lealdade à marca, equidade da 

marca, personalidade da marca, relação consumidor/marca, branding e cultura do con-

sumidor. Outros exemplos de áreas de investigação são: autoconceito, emoções e sen-

timentos na tomada de decisão, significado cultural, estilo de vida, sentimento de pos-

se, questões ambientais, consumo visual, ambivalência do consumo, entre outros (Eks-
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trom 2003). Neste contexto, além de se compreender a base e a evolução das perspec-

tivas na investigação, começa a tornar-se evidente que o estudo do comportamento do 

consumidor é algo de complexo e com inúmeros inputs, tais como o seu próprio estilo 

de vida, as suas emoções e sentimentos, a cultura onde está inserido, i.e., o consumi-

dor passa a ser o centro do estudo. Passam a ser relevantes todos os aspectos que, 

directa ou indirectamente, o influenciem quer na sua maneira de ser, viver ou estar. 

Desta forma, começa a ser clarificado o interesse que esta complexidade e variedade 

de influências têm na compra de um simples par de óculos para um “novo velho”. 

 

O Quadro 1 ilustra a antiga e a nova perspectiva, sobre a investigação do comporta-

mento do consumidor. 

 

Quadro 1 – Perspectiva Antiga vs. Nova na investigação do comportamento do consumidor 

Perspectiva Antiga Perspectiva Nova 

Positivista Não-positivista 

Experiências/questionários Etnografias 

Quantitativa Qualitativa 

Teoria à priori Teoria emergente 

Económica/Psicológica Social/Antropológica 

Micro/Gestão Macro/Cultural 

Foco na compra Foco no Consumo 

Ênfase no cognitivo Ênfase nas Emoções

Americana Multicultural 

Fonte: Belk (1995) 

 

No Quadro 1 constata-se que o comportamento do novo consumidor difere do antigo 

quer metodologicamente quer substantivamente. Filosoficamente rejeita o positivismo a 

favor de um conjunto mais abrangente de epistemologias, ontologias e axiologias (Belk 

1995). A nova teoria abandona a doutrina cujo objectivo é conhecer apenas as leis ou 
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objectos que regem os fenómenos e que aceita apenas como cientifico o que é obser-

vável, tendo como base o método dedutivo. Esta apoia-se no conhecimento, não ape-

nas das leis ou objectos que regem os fenómenos, mas também do projecto de investi-

gação, baseando-se em múltiplos métodos de construção do conhecimento, que tanto 

podem ser dedutivos como indutivos. Privilegia a metodologia pluralista (ver Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Principais características do paradigma positivista e do novo paradigma 

Assumpções Paradigma Positivista Novo Paradigma 

Ontológico (qual é a nature-
za da realidade?) 

A realidade existe; o mundo 
real é guiado por causas 
naturais. 

A realidade é múltipla e sub-
jectiva, mentalmente cons-
truída pelo indivíduo. 

Epistemológico (Como 
estão relacionados o entre-
vistado e o investigador?) 

O investigador é independen-
te daqueles que estão a ser 
investigados; as conclusões 
não são influenciadas pelo 
investigador. 

O investigador interage com 
o objecto de pesquisa; as 
conclusões são a criação de 
um processo interactivo. 

Axiológico (qual o papel das 
emoções na pesquisa?) 

Valores e tendências devem 
ser controladas; é procurada 
a objectividade. 

Subjectividade e valores são 
inevitáveis e desejáveis. 

Metodológico (como é obti-
do o conhecimento?) 

Processo dedutivo 
Ênfase em conceitos discre-
tos e específicos 
Verificação de palpites do 
investigador 
 
Desenho fixo 
Controlo apertado sobre o 
contexto 
Ênfase na informação quanti-
tativa; análise estatística 
Procura generalizações 
 

Processo indutivo 
Ênfase no todo de um dado 
fenómeno; visão holística 
Interpretações emergentes 
baseadas na experiência dos 
participantes 
Desenho flexível 
O contexto dita os limites 
 
Ênfase na informação narra-
da; análise qualitativa 
Procura padrões 
 

Fonte: POLIT e BECK (2003), adaptado pelo autor 

 

Esta mudança de paradigma encontra algumas resistências nos defensores dos mode-

los positivistas de comportamento do consumidor. No entanto, são consideradas 

ambas as perspectivas, nos estudos científicos actuais (Belk 1995). 

 

A compreensão do comportamento do consumidor pode melhorar se a percepção que 

os consumidores têm do seu próprio futuro for tomada em atenção (Holman 1981). 
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Para Hansen (2005) o consumidor não usa apenas das suas capacidades cognitivas e 

afectivas independentemente, elas interagem mutuamente e, em algumas situações, o 

comportamento do consumidor não pode ser afectado por nenhuma ciência em particu-

lar, uma vez que eles próprios têm uma clara e forte preferência por determinada 

característica de um produto ou serviço (Simonson 1993).  

 

 

2.1.1. Os papéis do consumidor 

Durante a compra de um bem/serviço, o consumidor pode assumir diversos papeis. No 

caso da presbiopia, a própria condição, “obriga” à compra de uma solução óptica ade-

quada, sendo os óculos o mais comum meio corrector (Sá, e Plutt 2001, Werner et al. 

2000, Patel, e West 2007), o que, numa época em que a moda “comanda” os merca-

dos, e a oferta é cada vez mais abrangente e diferenciada, torna-se premente com-

preender que papéis poderão ser. Não raras vezes, um consumidor poderá solicitar 

opiniões de terceiros relativamente ao bem que quer adquirir. Estes terão, ou não, 

algum grau de influência na sua decisão e poderão estar relacionadas com razões 

estéticas (fica bem ou não), monetárias (caro ou barato), de imagem (faz parecer mais 

velho), de marca (preferência pela marca X ou Y), de moda (procura de estilo), etc.   

 

Kotler (2003), Engel, Blackwell e Miniard (1995) distinguem cinco papéis, do consumi-

dor, no processo de compra:  

   

a) Iniciador – pessoa que sugere a compra do produto ou serviço; 

 

b) Influenciador – pessoa cujo conselho ou ponto de vista influencia a decisão de 

compra; 
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c) Decisor – aquele que decide o quê, quando, como, o quê e onde comprar; 

 

d) Comprador – aquele que compra o bem ou serviço; 

 

e) Utilizador – Aquele que usa ou consome o produto ou serviço. 

 

Esses papéis podem ser manifestados por diversos indivíduos num mesmo processo 

de compra, ou apenas concentrados num só, tendo cada papel um determinado peso 

relativo consoante o processo de compra em causa. 

 

Kotler (2003) refere que pode ser efectuada outra classificação de papéis do consumi-

dor, no processo de compra. Citando Assael, Kotler (2003) explica que este processo 

engloba uma divisão em quatro papéis, sendo baseada no grau de envolvimento no 

processo de compra e no grau de diferenciação entre marcas. Tipicamente, quanto 

maior for o montante envolvido no processo de compra, maior será o envolvimento do 

consumidor com o produto ou serviço e maior será a sua ponderação. Os quatro papéis 

são: 

 

a) Comportamento de compra complexo: envolve um processo com três fases – 

desenvolvimento das crenças sobre o produto ou serviço; desenvolvimento de 

atitudes sobre o produto ou serviço; e a tomada de decisão após reflexão. Este 

tipo de papel surge mais frequentemente quando o envolvimento é elevado e a 

diferenciação das marcas é evidente e significativa. O produto ou serviço é de 

elevado custo, envolve algum risco, invulgar, comprado pouco frequentemente e 

relaciona-se com a auto-realização do indivíduo. Este comportamento pode ter 

reflexo, por exemplo, no jovem presbita, que nunca usou óculos nem nunca 
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precisou e, de repente, se vê com a necessidade de utilizar um produto que 

satisfaça a sua necessidade imediata. Este pode acreditar que os óculos, por 

exemplo, o farão parecer mais velho e, por sua vez, poderá desenvolver atitu-

des em relação à sua utilização (por exemplo: fácil/difícil; agradá-

vel/desagradável); 

 

b) Redução de dissonância do comportamento de compra: refere-se a situações 

em que o indivíduo procura um determinado produto ou serviço e procura saber 

até que ponto a marca justifica o preço como decisão de compra. Depois da 

compra o indivíduo pode experimentar uma certa dissonância, pelo conheci-

mento favorável de outras marcas, por conhecidos seus, o que o fará estar aler-

ta para mais informações que suportem a sua decisão. Também aqui, o consu-

midor, perante a presbiopia, poderá sofrer algum grau de influência, uma vez 

que o leque de soluções pode incluir marcas (de armações e/ou lentes) que lhe 

sejam familiares do mundo da moda, ou através de pessoas próximas a si;  

 

c) Comportamento de compra habitual: está relacionado com a compra de produ-

tos ou serviços com os quais o indivíduo tem pouco envolvimento, uma vez que 

os compram porque é algo que sempre fizeram. Esta situação acontece nor-

malmente com produtos de baixo custo que são habitualmente comprados 

(exemplo: sal, açúcar, canela, etc). Este comportamento prende-se com crenças 

relacionadas com determinada marca formadas a partir de aprendizagem passi-

va seguida do comportamento de compra, que pode ser precedido de uma ava-

liação. Com este tipo de produto o comportamento do consumidor não atraves-

sa a sequência normal de crença, atitude e comportamento. Neste contexto 

poderão estar incluídos os consumidores que desde muito cedo usam óculos 

(ainda antes da fase da presbiopia) ou, então, presbitas já confirmados (que já 
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entraram nesta fase há algum tempo) e que, para eles o processo de compra é 

algo que já não tem qualquer implicação ao nível das crenças, atitudes e com-

portamentos. A compra destes produtos, para estes consumidores, é já um 

dado adquirido e interiorizado como uma necessidade absoluta. 

 

d) Procura de variedade do comportamento de compra: situações de compra que 

dizem respeito a produtos com baixo envolvimento mas com grande diferencia-

ção entre marcas. Nesta situação o indivíduo troca frequentemente de marca. O 

consumidor troca de marca mais pela vontade de experimentar algo novo do 

que pela insatisfação gerada na compra inicial. 

 

 

2.1.2. Influências sobre o consumidor 

Existem vários modelos de decisão de compra que de certa forma explicam as influên-

cias sobre o indivíduo enquanto consumidor. Estes modelos ajudam a compreender as 

influências externas ao indivíduo, bem como a forma como as suas próprias concep-

ções, crenças e atitudes têm especial relevo durante todo o processo de decisão. É 

amplamente aceite que um indivíduo pode ser estimulado, positiva ou negativamente, 

perante determinado objecto. Estas influências poderão ser contextuais (estímulos de 

Marketing, económicos, tecnológicos, etc.) e intrínsecas ao próprio indivíduo (derivando 

do seu ambiente cultural, social, pessoal, etc.). A forma como todos estes estímulos 

são percepcionados por um determinado indivíduo, influenciará a sua decisão de com-

pra. 

 

Um dos modelos de comportamento de compra mais difundidos é o defendido por 

Kotler (2003) e encontra-se representado esquematicamente na Figura 1. Este autor 



defende que a decisão de compra é influenciada por estímulos de Marketing, associa-

dos a outros estímulos externos e às características do próprio consumidor.  

 

De modo a melhor se compreender o estudo proposto, é relevante perceber que 

influências podem estar na base do comportamento do consumidor, tendo como fun-

damento o conjunto de forças que interferem em todo o processo. Desta forma, anali-

sar-se-á em pormenor o modelo defendido por Kotler (2003). 

 

Figura 1 – Modelo de decisão de compra 

 

Fonte: Kotler (2003) 

 

Segundo Kotler (2003) as características do consumidor e as decisões do processo de 

compra levam a certas decisões no acto da compra. Para este autor o comportamento 

do consumidor é influenciado por factores culturais, sociais, pessoais e psicológicos. 

Assim, um indivíduo pode ter o seu comportamento de compra influenciado por vários 

estímulos directamente ou não, ligados com o produto ou serviço, sendo, também, 

influenciado por factores inerentes ao seu próprio eu, i.e., os factores culturais, sociais, 

pessoais e psicológicos podem determinar alguns comportamentos e, consequente-

mente, afectar a decisão de compra. Um indivíduo pode deter, ou adquirir determina-

dos pré-conceitos sociais, culturais, etc. que de certa forma irão condicionar a sua 

decisão durante todo o processo. Todo este processo terá influência num indivíduo à 
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medida que vai procurando informação relevante para o seu problema, através da sua 

própria pesquisa, ou pela passagem de informação relevante, fazendo com que ajuste, 

à medida que vai avançando em direcção à compra, as suas crenças culturais, sociais, 

pessoais e psicológicas, com a informação recolhida e com a avaliação de alternativas 

para a resolução do seu problema. Nesta perspectiva, qualquer mudança fisiológica 

significativa, que implique alteração na percepção do eu, pode influenciar o comporta-

mento de compra. 

 

Tendo em vista estas características do comprador, importa perceber de que forma 

estes factores (culturais, sociais, pessoais e psicológicos) influenciam o processo de 

decisão de compra, em especial quando estes podem sofrer alterações específicas em 

determinados momentos da vida de um indivíduo, perante a presbiopia.  

 

a) Factores culturais 

Hofstede (1991) defende que a cultura é algo que é adquirido e não herdado, derivando 

do ambiente social do indivíduo e não da sua herança genética [ver Figura 2]. Os aspec-

tos culturais são, portanto, processos de aprendizagem contínua ao longo da vida, 

sendo amplamente assimilados na infância e dificilmente alterados na fase adulta, ten-

do, aqui, uma influência directa em qualquer processo de decisão, em especial quando 

impliquem a evidência de algo considerado negativo ou depreciativo no seu ambiente 

cultural. A cultura deve ser distinguida da natureza humana e da personalidade de cada 

um “mesmo se as fronteiras exactas entre esses três conceitos sejam objecto de dis-

cussão entre especialistas de diferentes ciências sociais.” (Hofstede 1991, p.19). 

 

O mesmo autor defende que alguns padrões de pensamento, sentimentos e compor-

tamentos são inerentes a cada um, sendo necessário, muitas vezes, desaprender o 



que se tem adquirido de forma a poder incluir algo de diferente, sendo o processo de 

aprendizagem muito mais fácil quando se aprende pela primeira vez. 

 

Figura 2 – Três níveis de programação mental humana 

 

Fonte: Hofstede (1991) 

 

A natureza humana é herdada através dos genes e representa o nível universal do 

programa mental de cada um. A personalidade constitui o seu conjunto único de pro-

gramas mentais que não é partilhado com outro indivíduo e está baseada em traços 

que são em parte herdados com o código genético único e em parte adquiridos através 

da influência da programação colectiva (cultura), bem como através de experiências 

pessoais (Hofstede 1991). 

 

Levi-Strauss e Eribon (1988) defendem que uma cultura não pode ter critérios absolu-

tos para julgar actividades de outras culturas, como por exemplo de “pobre” ou “nobre”, 

mas pode, no entanto, utilizar esse mesmo julgamento para as suas próprias activida-

des, uma vez que os seus intervenientes são simultaneamente actores e observadores, 

i.e., cada cultura tem as suas particularidades e não pode ser generalizável nem extra-

polável a outras, tendo características próprias e inerentes aos membros que a consti-
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tuem. Cada indivíduo tem determinadas características comuns ao grupo cultural a que 

pertence. 

 

Engel et al. (1995) defendem que a cultura é um conjunto de valores, ideias, e outros 

símbolos significativos que ajudam o indivíduo a comunicar, interpretar e avaliar, como 

membros integrantes da sociedade.  

 

Para Hofstede (1991), de muitos termos utilizados para descrever a manifestação de 

cultura, evidenciam-se quatro, que cobrem a totalidade de forma minuciosa: símbolos, 

heróis, rituais e valores, sendo agrupados por práticas apenas visíveis ao observador 

externo e que são residentes e invisíveis, quanto ao seu significado cultural, na forma 

como estas são interpretadas pelos indivíduos que pertencem à cultura. 

 

Na Figura 3, estão representadas as manifestações de cultura, indicando que os sím-

bolos representam a manifestação mais superficial da cultura, os valores a mais pro-

funda, e os heróis e rituais a intermédia.  

 

Figura 3 – Os diferentes níveis de manifestação de uma cultura 

 

Fonte: Hofstede (1991) 
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Os símbolos são palavras, gestos, figuras ou objectos que detêm um determinado sig-

nificado para aqueles que partilham a cultura. Os heróis são pessoas vivas ou já faleci-

das, reais ou imaginárias, que possuem determinadas características altamente valori-

zadas numa determinada cultura e que servem de modelos de comportamento. Os 

rituais são actividades colectivas para atingir determinado fim desejado, mas essenciais 

numa determinada cultura. Os valores são a tendência para se preferir um certo estado 

de coisas a outro; é um sentimento orientado e definem o bom vs mau; normal vs 

anormal; etc. Podem apenas ser deduzidos através da forma como o indivíduo actua 

face a circunstâncias várias (Hofstede 1991).  

 

As manifestações de cultura identificam o indivíduo com determinados padrões sociais, 

ajustando o seu comportamento com os padrões socialmente aceites pelo conjunto que 

a compõe. Assim, cada um pode valorizar ou desvalorizar determinados comportamen-

tos, aceitar ou desaprovar, enaltecer ou diminuir, gostar ou não gostar, bem como pode 

ser influenciado pelo desvio à norma estabelecida pela sociedade ou enquadrar e inte-

riorizar sentimentos e atitudes aprovados ou desaprovados por eles. Importa referir 

que, culturalmente, o idoso é visto, em muitas sociedades, como alguém que perdeu as 

capacidades físicas, intelectuais e sociais (Costa et al. 1999), sendo o processo de 

envelhecimento culturalmente associado à inactividade, senilidade e morte.  

 

Hofstede (1991) caracteriza o indivíduo como parte integrante de vários grupos ou 

categorias em simultâneo, sendo portador de níveis de programação mental diferentes, 

que correspondem a diferentes níveis de cultura (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Níveis de Cultura 
 

Nível nacional que depende do país de origem 
Nível de pertença a grupo(s)  regional, étnico, religioso, linguístico 
Nível de pertença ao sexo  masculino, feminino 
Nível de geração diferente entre avós, pais e filhos 
Nível de origem social  relacionado com a escolaridade e profissão exercida 
Nível organizacional para os que exercem uma profissão 

 

Fonte: Hofstede (1991), adaptado pelo autor 

 

Estes níveis não estão necessariamente em sintonia entre si, podendo entrar em confli-

to, por exemplo: os valores religiosos com os valores de nível geracional; os relativos 

ao sexo com as práticas de nível organizacional. A previsão do comportamento de um 

indivíduo torna-se complexa caso este possua valores em conflito (Hofstede 1991). 

 

A cultura, para Kotler (2003), é a determinante fundamental das necessidades e com-

portamentos dos indivíduos, que por sua vez possuem valores, interesses e comporta-

mentos semelhantes entre si.  

 

A cultura dita, por vezes, os critérios de afectação de um indivíduo a uma determinada 

classe social: os símbolos têm um papel importante, como por exemplo a acentuação 

ao falar-se a língua nacional, a utilização de certas palavras ou expressões e até a pró-

pria ortografia (Hofstede 1991). Assim, determinado indivíduo pode ter mais ou menos 

envolvimento com um objecto consoante a afectação que terá na crença que ele pró-

prio detém, i.e., um indivíduo de nacionalidade portuguesa, do sexo masculino, dificil-

mente encarará o uso de uma saia como peça de vestuário, ao contrário do escocês 

que encara o uso do Kilt, como símbolo de tradição nacional, da mesma forma que 

determinado objecto poderá ser sinónimo de envelhecimento por ser associado a faixas 

etárias envelhecidas, tal como, por exemplo, a presbiopia e o uso de óculos, são, de 

acordo com Werner et al. (2000), um dos mais precoces sinais de envelhecimento. 
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b) Factores sociais 

O comportamento do consumidor é também influenciado por factores sociais, tais como 

grupos de referência, família, papel social e status (Kotler 2003). 

 

Grupos de referência 

Para Kotler (2003) os grupos de referência são os que têm influência directa ou indirec-

ta sobre as atitudes ou comportamentos de um determinado indivíduo. Os grupos de 

influência directa são os grupos primários, que incluem a família, amigos, vizinhos e 

colegas de trabalho com os quais o indivíduo mantém uma relação próxima, continuada 

e informal. Os grupos secundários, como os religiosos, profissionais e associativos, 

tendem a requerer uma interacção menos frequente e são mais formais na relação com 

o indivíduo.  

 

De uma forma mais genérica os grupos de referência podem incluir pessoas conside-

radas mais ou menos próximas de um indivíduo. Engel et al. (1995) descrevem os gru-

pos de referência como sendo qualquer conjunto social que pode influenciar atitudes e 

comportamentos, sejam eles grupos de influência primários, secundários ou aspiracio-

nais.  

 

Família 

Segundo Kotler (2003, p.188) “a família é a mais importante organização de consumo 

da sociedade” e os seus membros são os que mais influenciam o consumo de determi-

nado bem ou serviço e constituem, portanto, o grupo de referência primário mais 

influente. Distinguem-se dois tipos de família na vida do consumidor: a família de orien-

tação, que inclui os pais e familiares mais próximos, e a família de procriação, nomea-

damente o cônjuge e os filhos. A família de orientação detém uma larga influência na 
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orientação religiosa, política, económica e na noção de senso comum, auto-estima e 

amor. A família de procriação é a que mais directamente influencia o indivíduo no seu 

comportamento de consumidor diário. 

 

Papel social e Status 

Cada indivíduo tem uma larga participação em muitos grupos distintos, tais como a 

família, clubes e organizações. A posição de cada indivíduo pode ser definida em ter-

mos de papel social e status, sendo o papel social o conjunto de actividades que são 

esperadas de ser realizadas e cada papel detém um determinado status associado. Os 

indivíduos tendem a escolher bens ou serviços que proporcionem determinado status 

na sociedade em que estão inseridos (Kotler 2003).  

 

Engel et al. (1995) defendem que o status reflecte a expectativa da comunidade por 

estilo de vida entre cada classe social, bem como a estimativa social, positiva ou nega-

tiva, de honra dada a cada classe. 

 

c) Factores pessoais 

As decisões de compra são, também, influenciadas por características pessoais, tais 

como a idade e estágio no ciclo de vida, ocupação, circunstâncias económicas, estilo 

de vida, personalidade e autoconceito (Kotler 2003). 

 

Idade e estágio no ciclo de vida 

O consumo é moldado pelo ciclo de vida da família, a par da situação económica fami-

liar e interesses típicos de produtos para cada grupo. As pessoas compram diferentes 

bens e serviços ao longo do ciclo de vida. O estilo de vida de cada um é um padrão de 

modo de vivência que é expressa nas suas actividades, interesses e opiniões (Kotler 
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2003). O estilo de vida representa o indivíduo como um todo na sua interacção com o 

seu meio. 

 

Ocupação e circunstâncias económicas 

Os padrões de consumo são influenciados pela ocupação e a escolha dos produtos é 

largamente afectada por circunstâncias económicas: rendimento disponível, poupanças 

e bens, dívidas, capacidade de endividamento e atitudes perante o gasto vs poupança 

(Kotler 2003). 

 

Estilo de vida 

De acordo com Engel et al. (1995) estilos de vida são padrões segundo os quais o indi-

víduo gasta tempo e dinheiro. São o resultado da ordem total de forças de vida econó-

micas, culturais e sociais que contribuem para as qualidades humanas de cada um. 

Cada indivíduo desenvolve o seu próprio modelo com o qual interpreta, prevê e contro-

la o seu ambiente. 

 

A ciência que estuda o estilo de vida do consumidor é a Psicografia, que usa a psicolo-

gia e a demografia para melhor perceber o consumidor e evidencia que a segmenta-

ção, pelo estilo de vida, não é universal. De acordo com o sistema VALS1 o indivíduo 

pode ser caracterizado em oito grupos primários, conforme os seus atributos psicológi-

cos e demográficos, que são diferenciados consoante os recursos disponíveis: grupos 

com grandes recursos disponíveis, que englobam os actualizers, fulfilleds, achievers e 

 

 

 

1 Values and lifestyles – valores e estilos de vida 
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experiencers, e grupos com poucos recursos disponíveis, que compreendem os belie-

vers, strivers, makers e strugglers (Kotler 2003). 

 

Personalidade e autoconceito 

Cada indivíduo tem características que influenciam o seu próprio comportamento. Por 

personalidade entende-se “um conjunto de características psicológicas distintas que 

levam a respostas coerentes e contínuas perante estímulos ambientais.” (Kotler 2003, 

p.193). O mesmo autor defende que a personalidade é normalmente descrita em ter-

mos de características como: autoconfiança, domínio, autonomia, submissão, sociabili-

dade, resistência e adaptabilidade, e os tipos de personalidade podem ser classificados 

com precisão e está relacionada com o autoconceito. 

 

Engel et al.(1995) sugerem o ilustrado na Figura 4 para demonstrar as diferenças indi-

viduais que influenciam o comportamento de compra do consumidor. Para estes auto-

res as decisões de cada indivíduo variam consoante as diferentes características de 

cada um, sendo uma dessas variáveis a personalidade, que é definida como sendo um 

conjunto de respostas consistentes aos estímulos ambientais. 

 

  



Figura 4 – Diferenças individuais 

 

Fonte: Engel et al.(1995) 

 

Costa (2002) citando James, define o autoconceito como o conjunto de tudo o que o 

indivíduo pode chamar seu, não apenas o seu corpo e capacidades físicas, mas tam-

bém os seus pertences, amigos, parentes e trabalho. O self possui uma propriedade 

reflexiva, uma dualidade do que é eu (o que é o indivíduo) e mim/meu (o que pertence 

ao indivíduo) (Costa 2002). 

 

O mesmo autor citando Novaes, esclarece que existe a confusão terminológica entre 

os termos autoconceito, autoimagem e autoestima, sendo o autoconceito uma atitude 

que o indivíduo tem de si mesmo, a autoimagem deriva do autoconceito mas enfatiza o 

aspecto social e a autoestima é a valorização pessoal do indivíduo. 

 

O autoconceito é um quadro multifacetado de si mesmo e considera como dimensões e 

subdimensões fundamentais: o self-material (self somático e self possessivo), que é a 

estrutura que compreende todas as referencias ao corpo e particularidades às quais o 
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indivíduo se identifica de alguma forma; o self-social (preocupações e atitudes sociais e 

referências ao sexo), que é uma estrutura que indica se um indivíduo é confiante em si 

mesmo e se interage com outros; self-pessoal (imagem e identidade do self), que diz 

respeito às características interiorizadas ou íntimas, formuladas pelo indivíduo; self-

adaptativo (valor e actividade do self), que corresponde às reacções que o indivíduo 

tem face às percepções de si mesmo e self e não-self (referência aos outros e opinião 

dos outros sobre si), que agrega significados daquilo que cada indivíduo refere aos 

outros e situações em que o indivíduo está envolvido pelo julgamento dos outros à sua 

pessoa (Costa 2002, citando Novaes). A noção de autoconceito engloba características 

pessoais do indivíduo que, em determinadas circunstancias, poderão ser postas à pro-

va, quando algo ou alguém interfira com o próprio conceito pessoal do indivíduo. 

Determinados comportamentos poderão ser justificados pela necessidade de corres-

pondência do seu self (sócia/pessoal, etc.) às suas próprias expectativas e à sua pró-

pria percepção como indivíduo. Cada um poderá ter a necessidade de enquadrar o seu 

comportamento mediante a leitura que faz do julgamento de outros perante si ou até 

mesmo consoante a imagem que tem de si próprio. Estes fenómenos poderão ajudar a 

compreender o comportamento que o jovem presbita adoptará, quando a sua própria 

identidade, perante si próprio e perante os outros, é posta à prova com a necessidade 

de evidenciar um sinal de alteração do seu self. 

 

d) Factores psicológicos 

De acordo com Kotler (2003) a decisão de compra de um indivíduo é influenciada por 

quatro grandes factores psicológicos: motivação, percepção, aprendizagem e crenças e 

atitudes. 

 

Motivação 
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A motivação envolve actividades que nos levam a um determinado objectivo. Um indi-

víduo pode ficar motivado ou estimulado por meio de necessidades internas ou exter-

nas que podem ser de carácter fisiológico ou psicológico. Uma necessidade passa a 

ser motivo quando alcança um determinado nível de intensidade. Um motivo é uma 

necessidade que é suficientemente importante para levar um indivíduo à acção (Kotler 

2003).  

 

De acordo com Kotler (2003) as mais importantes teorias psicológicas, relacionadas 

com a motivação, são: a escala de hierarquia de Maslow, o modelo Psicanalítico de 

Freud e a teoria de Herzberg. 

 

O conceito mais estudado e conhecido por diversos autores é a escala de hierarquia de 

Maslow (1970) (ver Figura 5). O mesmo autor explica que o indivíduo é motivado por 

necessidades específicas em determinadas épocas e o comportamento motivacional é 

explicado pelas necessidades humanas. No entanto, Maslow descreve as necessida-

des e motivações humanas básicas e não as necessidades e motivações do consumi-

dor (Semenik, e Bamossy 1996). O modelo das hierarquias de Maslow pressupõe a 

existência de cinco níveis de necessidades básicas: fisiológicas (comida, água, abrigo, 

etc.), de segurança (segurança, protecção, etc.), sociais (sentimento de pertença, 

amor, etc.), estima (autoestima, reconhecimento, status, etc.) e auto-realização (desen-

volvimento e realização pessoal). À medida que as necessidades básicas vão sendo 

satisfeitas, as demais tomam o seu lugar. Cada indivíduo tenta satisfazer as suas 

necessidades mais importantes em primeiro lugar e, uma vez realizada, esta deixa de 

ser motivadora e o indivíduo tenta satisfazer a próxima necessidade mais importante. 

Segundo este autor as necessidades do ser humano estão dispostas de forma a procu-

rarem a satisfação do indivíduo. Para Maslow (1943) a motivação é apenas um tipo de 

determinante de comportamento. O mesmo autor defende que o comportamento é 



quase sempre motivado mas também é quase sempre determinado por factores bioló-

gicos, culturais e situacionais. 

 

Figura 5 – Hierarquia de necessidades de Maslow 

 

Fonte: Maslow (1970) 

 

A teoria de Maslow ajuda os profissionais de Marketing a entender como vários produ-

tos se encaixam nos planos, objectivos e na vida dos consumidores (Kotler 2003).  

 

Sigmund Freud, de acordo com Kotler (2003), assume que cada indivíduo não conse-

gue compreender as suas próprias motivações e que as forças psicológicas que mol-

dam o comportamento do indivíduo são profundamente inconscientes. Para Freud o 

aparelho psíquico é dotado de três instâncias: o id, ego e superego. O primeiro deles, 

id, corresponde ao inconsciente, que é intrínseco ao ser humano desde o nascimento e 

é nele que estão contidas as energias do Homem, que expressam pensamentos e ati-

tudes. O superego é formado através da castração, quando o indivíduo descobre que 

não pode ter tudo aquilo que deseja, atentando às normas sociais. O ego consiste no 

equilíbrio entre estas duas formações e manifesta-se no plano da consciência.  

 

Este modelo é interessante para a aplicação em Marketing uma vez que permite a cria-

ção de apelos dirigidos ao mundo particular de aspirações do consumidor, bem como 
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aos seus sonhos e temores, que muitas vezes atingem uma eficácia maior do que 

aqueles totalmente baseados em aspectos racionais, conseguindo focalizar o indivíduo 

em aspectos relacionados com a sua vontade inconsciente, tendo por base motivações 

inconscientes, não racionalizáveis, ajudando a melhor compreender atitudes perante 

determinado objecto.  

 

A teoria de Herzberg2 distingue dois factores: dissatisfiers (factores que causam dissa-

tisfação) e satisfiers (factores que causam satisfação). Esta teoria apresenta, no entan-

to, duas implicações para os profissionais de Marketing: evitar os dissatisfiers e identifi-

car os satisfiers, ou motivadores principais. Evitando os dissatisfiers não se evitam as 

vendas do produto, mas pode impedir-se a sua venda. Identificando os satisfiers ou 

motivadores principais de compra no mercado e agregá-los no seu produto, desta for-

ma os satisfiers adquirem um papel fulcral em relação às marcas que o indivíduo irá 

comprar. 

 

Percepção 

Kotler (2003) entende que um indivíduo motivado está pronto a agir e a forma como 

essa motivação surge é influenciada pela percepção que tem sobre determinada situa-

ção. Percepção é o processo segundo o qual um indivíduo selecciona, organiza e 

interpreta as informações recebidas do seu meio para criar uma imagem significativa 

do mundo. No mundo do marketing, as percepções do indivíduo são mais importantes 

do que a própria realidade. Pessoas distintas podem adquirir percepções diferentes de 

 

 

 

2 Two-Factor Theory – Teoria dos dois factores 
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um mesmo objecto, isto deve-se a três processos perceptuais: atenção selectiva, dis-

torção selectiva e retenção selectiva. 

 

Atenção selectiva prende-se com o facto de cada indivíduo direccionar a sua atenção 

para determinados estímulos. Este facto leva a que, por parte do Marketing, se desen-

volva um esforço no sentido de atrair o consumidor. 

 

Distorção selectiva é a tendência que cada indivíduo possui para distorcer informação 

para um contexto pessoal e interpretar de acordo com as suas próprias percepções. 

 

Retenção selectiva diz respeito à capacidade individual de guardar apenas informações 

que se enquadram com as suas atitudes e crenças. Devido a este processo, o indiví-

duo tende a lembrar-se mais facilmente das características positivas de um produto 

que consuma, do que de características positivas de um produto da concorrência, daí a 

importância da repetição e de mensagens em campanhas publicitárias. 

 

A percepção de determinado objecto influi directamente no acto da compra, uma vez 

que pode levar o indivíduo a associar positiva ou negativamente determinado 

bem/serviço com pré-conceitos pessoais. A própria aproximação de determinado objec-

to a algo percepcionado como negativo/positivo pode condicionar o indivíduo. Determi-

nados bens ou serviços associados a características que não se enquadrem no campo 

pessoal de crenças e costumes, pode levar a uma errada interpretação das reais carac-

terísticas do objecto. A percepção que um indivíduo terá de um(a) jovem na flor da ida-

de, em qualquer desfile de moda, não será, certamente, associada a óculos na ponta 

do nariz ou, até mesmo, lentes bifocais, pois certamente estes estarão mais associa-

dos, no seu imaginário, aos seus pais, avós ou até mesmo a outras pessoas (conheci-

das ou não) com mais idade.  
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Aprendizagem 

Segundo Kotler (2003), quando o indivíduo age, aprende. A maior parte do comporta-

mento humano, inclusive o de consumir, é aprendido. As experiências conduzem à 

mudança de comportamentos resultantes da interacção de impulsos, estímulos, sinais, 

respostas e esforços. 

 

Segundo Engel et al. (1995) existem quatro tipos principais de aprendizagem: aprendi-

zagem cognitiva, que se preocupa com os processos mentais que determinam a reten-

ção de informação; o condicionamento clássico, que focaliza a aprendizagem por meio 

da associação; o condicionamento operante, que considera que o comportamento é 

modificado por reforço e punição; e a aprendizagem observativa, entendida como 

aprendizagem pela observação. 

 

Crenças e Atitudes 

Através de acções e da aprendizagem, o indivíduo adquire crenças e atitudes compor-

tamentais, que por sua vez influenciam o comportamento de compra (Kotler 2003). 

 

Engel et al. (1995) afirmam que influenciar atitudes e comportamentos é uma das tare-

fas fundamentais e, ao mesmo tempo, mais desafiadoras para o Marketing. 

 

Para Kotler (2003), crença é o pensamento descritivo que um indivíduo mantém em 

relação a algo. As crenças podem ter como base o conhecimento, opinião ou a fé e 

podem, ou não, conter uma carga emocional associada. 

 

Admitindo este modelo, tipicamente um consumidor que se depare com a presbiopia 

pode respeitar esta sequência: O indivíduo tem a percepção do problema (sente difi-



culdade visual), carregando consigo todas as suas características pessoais, culturais, 

sociais e psicológicas, procura informação acerca da sua condição, avalia que alterna-

tivas melhor se adequam com as suas características pessoais e com os factores 

extrínsecos a ele próprio, decide adquirir determinado produto para satisfazer a sua 

necessidade e tem um comportamento pós-compra (gosta/não gosta; usa/não usa; 

está satisfeito/não esta satisfeito; etc.). 

 

2.1.3. Processo de decisão de compra 

A história da tomada de decisão é rica, longa e diversa (Buchanan, e O’Connell 2006). 

Desde a pré-história que o Homem se depara com a necessidade de tomar decisões, 

mas o seu processo apenas abdicou do acaso e das leituras divinas há bem pouco 

tempo. No Quadro 3 evidenciam-se algumas datas históricas com avanços que contri-

buíram para o desenvolvimento do processo de tomada de decisão até aos nossos 

dias. 

Quadro 3 – Breve História da decisão 

Pré-História 
 

A decisão é guiada por inter-
pretações de sinais, fumo, 
sonhos, etc.  
 
Muitas gerações de Chineses 
acreditam na sabedoria 
poética e instruções divinas 
do I Ching. 
 
Os Gregos consultam o 
Oráculo de Delphi. 

Século VI A.C. 
 

Confúcio defende que 
as decisões devem ser 
informadas pela bene-
volência, rituais, reci-
procidade e piedade 
filial. 

Século V A.C. 
 

Cidadãos masculinos de 
Atenas, numa forma 
inicial de auto-
governação democráti-
ca, tomam decisões 
pelo voto. 

Século IV A.C. 
 

Platão defende que 
todas as coisas percebi-
das são derivadas de 
arquétipos etéreos e são 
melhor descobertas 
através da alma do que 
dos sentidos. 
 
Aristóteles assume uma 
visão empírica do 
conhecimento que valo-
riza a informação recebi-
da através dos sentidos 
e da razão dedutiva. 

399 A.C. 
 

Cerca de 500 Atenienses 
decidem em julgamento a 
morte de Sócrates. 

333 A.C. 
 

Alexandre o Grande corta o 
nó de Gordian, demonstrando 
como grandes problemas 
podem ser resolvidos com 
acções arrojadas. 

49 A.C. 
 

Júlio César toma a 
irreversível decisão de 
riscar o Rubicon e 
nasce uma potente 
metáfora na tomada de 
decisão. 

Século XIV 
 

Um frade inglês propõe 
o que fica conhecido 
como a “Occam’s 
razor”, uma regra do 
polegar para cientistas 
que tentem analizar 
dados: a melhor teoria é 
a mais simples que 
toma em atenção toda a 
evidência. 

1602 

Hamlet debate-se com o 
mais famoso dos dile-
mas na literatura Ociden-
tal: “to be or not to be” 

1620 

Francis Bacon sustenta a 
superioridade do raciocí-
nio indutivo no processo 
científico. 

Fonte: Buchanan e O’Connell (2006), adaptado pelo autor. 
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Quadro 3 - Breve História da decisão (cont.) 

1641 
 

René Descartes propõe que 
a razão é superior à expe-
riência como um meio de 
obter conhecimento e estabe-
lece o modelo para o método 
científico. 

1654 
 
Despoletado por um 
jogador acerca do 
“problema dos pontos”, 
Blaise Pascal e Pierre 
de Fermat, desenvol-
vem o conceito de 
cálculo probabilístico 
de eventos casuais. 

1660 
 
A aposta de Pascal na 
existência de Deus 
demonstra que para um 
decisor as consequên-
cias, ao invés da possi-
bilidade, de estar enga-
nado podem ser devas-
tadoras. 

1738 
 
Daniel Bernoulli assenta 
as fundações da ciência 
do risco ao examinar 
eventos aleatórios que 
evidenciam os receios e 
desejos do indivíduo 
para cada possível 
desfecho. 

Século XIX 
 
Carl Friedrich Gauss 
estuda a curva de bell, 
descrita anteriormente por 
Abraham de Moivre, e 
desenvolve a estrutura 
para a compreensão da 
ocorrência de eventos 
aleatórios. 

1880 
 
Oliver Wendell Holmes, numa 
série de palestras mais tarde 
publicadas sob o nome “The 
Common Law”, defende que “ 
a vida da Lei não tem sido 
lógica; tem sido experiência.” 
Os juízes, argumenta, devem 
basear as suas decisões não 
meramente em estatutos mas 
no bom senso de membros 
ponderados da comunidade. 

1900 
 
O trabalho de Sigmund 
Freud sobre o incons-
ciente sugere que as 
acções e decisões são 
frequentemente 
influenciadas por 
causas escondidas na 
mente. 

1938 
 
Chester Barnard separa 
a decisão pessoal da 
organizacional para 
explicar o porquê dos 
empregados actuarem 
no interesse da firma 
em vez dos seus pró-
prios. 

1950 
 
Investigação conduzida 
no Carnegie Institute of 
Technology e no MIT 
permitirá desenvolver 
ferramentas de suporte à 
decisão com apoio de 
computadores. 

1951 
 

Keneth Arrow introduz o 
que se torna conhecido 
como o teorema da 
impossibilidade, que 
defende que não pode 
existir um conjunto de 
regras para a tomada de 
decisão social que realize 
todos os requisitos da 
sociedade. 

1960 
 
Edmund Learned, C. Roland 
Christensen, Keneth Andrews 
e outros desenvolvem o 
modelo SWOT (forças, fra-
quezas, oportunidades e 
ameaças), útil para tomar 
decisões que não o tempo 
escasseia e as circunstancias 
são complexas. 

1965 
 
Roger Wolcott Sperry 
começa a publicar 
investigação acerca da 
especialização funcio-
nal dos dois hemisfé-
rios do cérebro. 

1973 
 
Henry Mintzberg des-
creve vários tipos de 
decisores e tomadas de 
posição e decisão no 
contexto da gestão. 

1979 
 
Amos Tversky e Daniel 
Kahneman publicam a 
“Prospect Theory” que 
demonstra que o modelo 
racional da economia 
não consegue descrever 
como as pessoas che-
gam a determinadas 
decisões quando se 
deparam com a incerte-
za. 

1984 
 
Daniel Isenberg explica 
que os executivos muitas 
vezes combinam planea-
mento rigoroso com intui-
ção, quando se deparam 
com alto grau de incerte-
za. 

1989 
 
Howard Dresner introduz o 
termo “business intelligence” 
para descrever um conjunto 
de métodos que suportam 
sofisticadas tomadas de 
decisão analíticas destinadas 
a melhorar a performance da 
gestão. 

1992 
 
Max Bazerman e 
Margaret Neale rela-
cionam investigação de 
decisão comportamen-
tal com negociação na 
racionalidade negocial. 

1995 
 
Anthony Greenwald 
desenvolve o teste 
implícito associativo 
com o fim de revelar 
atitudes e crenças 
inconscientes que 
possam influenciar o 
julgamento. 

1996 
 
Utilizadores da Internet 
começam a tomar deci-
sões de compra com 
base em decisões de 
compra de pessoas 
semelhantes a eles 
próprios. 

2005 
 
Malcolm Gladwell explora 
a noção que as decisões 
instantâneas são, por 
vezes, melhores que as 
baseadas em longas e 
racionais análises. 

Fonte: Buchanan e O’Connell (2006), adaptado pelo autor. 

 

Para Giglio (1996) o processo de decisão de compra tem seis etapas e pressupõe que 

o indivíduo escolha as alternativas oferecidas pelo mercado: 

 

• Percepção de desejos e expectativas; 

• Procura de alternativas; 

• Escolha entre as diversas alternativas; 

• Julgamento da adequação do consumo; 
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• Acto de comprar; 

• Avaliação pós-compra. 

 

Que se aproxima do processo de decisão de compra defendido por Kotler (2003), em 

que este é composto por cinco estágios: 

 

• Reconhecimento de necessidade; 

• Procura; 

• Avaliação de alternativas; 

• Compra; 

• Consumo e avaliação pós-compra. 

 

Este modelo defende que a tomada de decisão de compra começa muito antes da 

compra efectiva e acarreta consequências posteriores ao acto de comprar. 

 

Ambos os modelos entendem que o ponto de partida do processo é o reconhecimento 

das necessidades, pelo indivíduo, e que não fica finalizado com a compra do produto 

ou serviço, mas antes, sofre avaliações no pós-compra tendo implicações directas com 

a dissonância cognitiva, motivada pela busca de informações adicionais e comparativas 

com necessidades e desejos. Para Semenik e Bamossy (1996), o reconhecimento da 

necessidade, pode ser subdividido em três tipos distintos: de reposição, que com-

preende produtos de baixo custo e envolvimento, regularidade de compra e baixa dedi-

cação de tempo na tomada de decisão; funcional, que pressupõe um grau de envol-

vência mais elevado e exigências mais específicas, sendo, normalmente, produtos de 

maior custo e vida mais longa; e emocional, que tem subjacente o status, o prestígio, 

pertença e identificação a grupos de referência. 
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Segundo Semenik e Bamossy (1996) o consumidor salienta três critérios na avaliação 

das alternativas: características funcionais do produto, satisfação emocional e benefí-

cios de uso e posse. 

 

Nas restantes etapas do processo de compra, os referidos autores concordam que é no 

local de venda onde ocorrem a maioria dos gastos, pelo que o factor mais influenciador 

será o atendimento, tendo influência directa sobre a avaliação do ponto de venda e da 

venda propriamente dita. É, por vezes, aqui que o consumidor presbita receberá pela 

primeira vez alguns detalhes acerca da sua condição e é esta fonte que, muitas vezes, 

o informará que a sua condição é não patológica e “…apenas tem a ver com a idade”. 

 

2.2. Emoções 

Emoções são estados mentais de avaliações cognitivas constantes de eventos ou pen-

samentos do próprio indivíduo, sendo acompanhas por processos psicológicos e fre-

quentemente expressas fisicamente, através de gestos, expressões faciais e até mes-

mo de posturas (Bagozzi, Gopinath, e Nyer 1999b). 

 

De acordo com Mosca (2000), são, também, definidas como padrões de respostas neu-

ronais e químicas cuja função é ajudar o organismo a manter-se vivo ao despoletar 

comportamentos adaptativos. São activadas por estruturas do cérebro que monitorizam 

e regulam o organismo de modo a manter um estado fisiológico óptimo, num processo 

denominado homeostase ou hemodinâmica. Ainda de acordo com Mosca (2000), as 

emoções podem ser influenciadas por factores culturais, bem como pelo desenvolvi-

mento pessoal, e podem inibir ou modificar expressões explícitas. As emoções são 
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determinadas por factores biológicos, pelos estereótipos e por processos automáticos 

(Mosca 2000). 

 

A distinção entre emoções e “estado de espírito” (mood), é difícil de se traçar, no entan-

to, “estado de espírito” envolve uma duração maior de cerca de algumas horas até 

alguns dias, tendo uma intensidade menor que a emoção em si. As emoções são mais 

intensas no que concerne à força da experiência subjectiva sentida, à magnitude da 

resposta psicológica e física. Um estado de espírito nem sempre se encontra associado 

a uma tendência para a acção e nem sempre a explica, ao contrário das emoções 

(Bagozzi et al. 1999b). 

 

É importante esclarecer que, apesar de algumas situações se encontrarem associadas 

a respostas emocionais específicas, não são estas situações que produzem a emoção, 

mas a avaliação que o indivíduo faz dessas mesmas situações que interpreta. As ava-

liações podem ser deliberadas, propositadas e conscientes, mas ao mesmo tempo irre-

flectidas, automáticas e inconscientes, dependendo do indivíduo (Bagozzi et al. 1999b). 

 

Explicadas como sendo um processo neurológico bem definido, as emoções ocorrem 

na região central e mais antiga do cérebro, associada ao tálamo, amígdala e hipocam-

po. Genericamente, o cérebro pode ser dividido em 3 partes: neo-córtex, ou seja, a 

maior parte do cérebro humano, responsável por processos cognitivos com algumas 

especializações à direita e à esquerda do cérebro; córtex antigo, que controla o sistema 

cerebral e que interage com o córtex; por último, região central do cérebro, também 

designada de pré-reptiliana, que controla os processos elementares e mais básicos no 

organismo (ver Figura 6) (Hansen, Percy, e Hansen 2004). 

 



Figura 6 – O cérebro emocional. A rota desde o estímulo à resposta 

 

Fonte: Hansen, Percy, e Hansen (2004, p.8), citando Franzen and Bouwman 

 

Actualmente, a neurofisiologia assume que as emoções são controladas pelo Tálamo, 

Amígdala e pelo Hipocampo, em interacção com algumas regiões do cérebro. As emo-

ções possuem algumas características importantes: ocorrem antes de qualquer activi-

dade cognitiva, surgem como resposta a um estímulo e controlam respostas importan-

tes para a sobrevivência do indivíduo, de ordem defensiva ou agressiva. A região pré-

reptiliana interage com o córtex e a informação é transmitida, codificada e armazenada 

nesta região, onde também ocorrem os sentimentos (Hansen et al. 2004). 

 

Os sentimentos, no entanto, não são sinónimos de emoções, assim como as duas não 

são sinónimos de processos conscientes e processo inconscientes, respectivamente 

(Hansen et al. 2004). Para Damasio (2000) as emoções são respostas complexas, 

estereotipadas e inconscientes, e em contrapartida os sentimentos tanto podem ser 

conscientes ou inconscientes. Ainda segundo o mesmo autor, há uma distinção entre 

três fases, que ocorrem seguidamente, em todo este processo: o estado de emoção, 

que pode ser despoletado e executado inconscientemente; o estado de sentimento, 
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que pode ser consciente; e estado da tomada de consciência dos sentimentos, em que 

o indivíduo compreende que detém emoções e sentimentos. 

 

Segundo Hansen et al. (2004) as emoções podem ser classificadas em: 

 

• Emoções autónomas: aumento da frequência cardíaca, aumento da tensão arte-

rial; 

 

• Respostas glandulares: sudorese, produção hormonal; 

 

• Respostas comportamentais: afastamento, aproximação. 

 

As emoções acompanham o desenvolvimento do ser humano, interferindo na aprendi-

zagem e estando intimamente relacionados com estímulos exteriores. Ao falar de emo-

ções pode falar-se de maturidade emocional e, esta, está relacionada com a capacida-

de do ser humano em controlar, manifestar e aceitar as próprias emoções (a não ser 

que estas prejudiquem outros indivíduos). Na actualidade, é dada ênfase à maturidade 

emocional e não se restringe a “gostar e não gostar”, mas inclui emoções como: amor, 

ódio, medo, raiva, alegria e tristeza e até de afeição por outras pessoas (Holbrook, e 

Hirrschman 1982), sendo na sua essência, as emoções, impulsos para a acção poden-

do ser a base dos sentimentos (Milcarek 2003).  

 

Durante o desenvolvimento da criança, são os processos internos, isto é, a maturação, 

que vão permitir a manifestação de comportamentos emocionais. A expressão de emo-

ções varia de acordo com a idade e de acordo com a cultura do indivíduo, uma vez que 

estas são aprendidas, tanto no que diz respeito à expressão da emoção, assim como 
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no que respeita à ocasião em que é adequado um comportamento emocional (Milcarek 

2003). As emoções são pois acompanhadas de mudanças fisiológicas (Espinoza 

2004). 

 

Izard, citado por Espinoza (2004), considera que a emoção apresenta três componen-

tes: experiência ou sentimento consciente de emoção, processos que ocorrem no 

cérebro ou no sistema nervoso e, por último, padrões de expressão. Para Goleman 

(1996), na sua essência, todas as emoções são impulsos para agir, para dar resposta 

aos desafios que a vida nos impõe. A própria palavra indica movimento (do latim move-

re, mais o prefixo e, indicando afastamento), tornando implícito em toda a “emoção” 

uma tendência para agir (Goleman 1996). 

 

Cada emoção incluída no nosso vasto reportório desempenha uma função única, reve-

lada pela sua origem biológica (Goleman 1996). 

 

Segundo Bechara, Damasio, e Damasio (2000) o indivíduo pode ter uma memória fun-

cional normal, na presença ou ausência de deficits na tomada de decisão, no entanto, a 

tomada de decisão parece ser influenciada pelo normal funcionamento da memória. A 

tomada de decisão é pior com memória funcional anormal.  

 

Bechara et al. (2000), citando Cahill et al, Roozendaal et al., consideram que há uma 

ligação entre a melhoria da memorização de factos se estes estiverem ligados a emo-

ções. Muitos pensamentos englobam emoções. Se um pensamento se encontra ligado 

a uma emoção, um sinal desta poderá ser visível (Goleman 2005) e são involuntárias, 

já que não se podem impedir de ocorrer e não podem ser determinadas apenas pela 

vontade do indivíduo (Espinoza 2004). 
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2.2.1. Medição das emoções 

A medição das emoções baseia-se em sinais ou evidências que incluem avaliações de 

sentimentos subjectivos, posturas corporais e gestos, expressões faciais, respostas 

fisiológicas, tendências para agir e acções explícitas, que são indicadores psicológicos, 

motores ou biológicos, que as podem caracterizar directa ou indirectamente (Bagozzi et 

al. 1999b). Não devem ser, portanto, confundidos sentimentos com emoções, estando, 

no entanto, intimamente relacionados entre si, sendo que sentimentos e emoções 

podem manifestar-se simultaneamente. A emoção é um processo inconsciente, mais 

orientado para a acção, e os sentimentos tanto podem ser conscientes como incons-

cientes, perante determinados estímulos. As emoções podem ser medidas tendo como 

base o tipo de sentimentos despertados num indivíduo, associadas às restantes res-

postas corporais e fisiológicas, acções e tendências. Os sentimentos serão, portanto, 

as respostas que surgem durante a experiência de consumo. 

 

Assim, as emoções podem ser caracterizadas por eventos motivacionais básicos (inte-

ragindo com estímulos externos e podem ocorrer sem uma actividade verbal ou auto-

consciente); decorrentes da actividade neural; processos cognitivos (num sistema regu-

lador em relação com o ambiente, sem terem de ser necessariamente verbalizadas); 

passíveis de serem verbalizados; transaccionais (acontecem essencialmente como par-

te de transacções sociais, onde a cultura e a própria sociedade modelam as caracterís-

ticas emocionais do indivíduo) e por eventos que são criados pelo próprio indivíduo de 

modo a estimular o seu próprio ambiente afectivo (Galinha, e Pais-Ribeiro 2005). 

 

O modelo de medição de emoções mais amplamente consensual é o modelo circular 

bidimensional de Watson e Tellegen (1985), tendo em conta uma análise que represen-
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ta duas dimensões básicas das emoções: afecto positivo e afecto negativo. No entanto, 

actualmente existem algumas reservas quanto à independência destas duas dimen-

sões. Alguns estudos demonstram e confirmam essa mesma independência e, portan-

to, a bidimensionalidade, mas outros apontam modelos unidimensionais ou multidimen-

sionais, havendo autores que defendem a dependência destas duas dimensões (Gali-

nha, e Pais-Ribeiro 2005). Russell e Carroll (1999) defendem que, ao utilizar-se o 

modelo bipolar, tendo em conta os erros de medida, existe pouca evidência da inde-

pendência destes factores. A cultura tem, aqui, um papel fundamental, pois produz 

padrões diferentes entre emoções positivas e negativas, sendo que as culturas basea-

das na independência experienciam a bipolariedade das emoções, enquanto que as 

culturas baseadas na interdependência experienciam as emoções de forma dialéctica 

(Bagozzi, Wong, e Yi 1999a). 

 

Ainda, segundo Diener e Emmons (1995) a relação entre afecto positivo e afecto nega-

tivo varia consoante o espaço temporal em que são medidos, sendo a correlação nega-

tiva mais forte nos períodos de tempo mais curtos e onde a componente emocional era 

maior. A correlação negativa é mais forte quando o indivíduo se manifesta mais emo-

cional e vai diminuindo em função do tempo. 

 

É, no entanto, evidente a necessidade de esclarecer em que condições e circunstân-

cias o afecto, positivo e negativo, é bidimensional e independente. Ainda não é claro se 

são questões de métrica, culturais ou questões de complexidade cognitiva dos indiví-

duos, nem que outros factores psicométricos, individuais ou contextuais poderão inter-

ferir nesta análise (Galinha, e Pais-Ribeiro 2005). 
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2.2.2. As emoções e o Marketing 

Hansen et al. (2004) referem que todas as actividades relacionadas com o processo de 

compra, assim como o consumo e troca de informação sobre marcas, serviço e produ-

tos, são intrínsecas ao comportamento do consumidor. Todas essas actividades fazem 

parte das rotinas quotidianas e as emoções encontram-se relacionadas com todas elas, 

fazendo, como tal, todo o sentido observar o comportamento de compra, no indivíduo 

(Hansen et al. 2004). 

 

As emoções são, portanto, fundamentais nas acções dos consumidores e importantes, 

como tal, para os profissionais de marketing (Bagozzi et al. 1999b). A pesquisa neste 

campo é importante para se compreender de que forma o marketing interage para 

influenciar a resposta emocional do consumidor. As aplicações de reacções emocionais 

funcionam, por exemplo, como indicadores da qualidade da publicidade (Bagozzi et al. 

1999b). 

 

Tendo em vista o valor das emoções num contexto de comportamento de um indivíduo, 

perante a compra de determinado bem ou serviço, torna-se premente a análise da 

influência que estas poderão ter. Quando se fala de emoções como a frustração, raiva, 

aceitação, alívio, etc., mais relevante será compreender como este tipo de emoções 

poderá condicionar um indivíduo que, em determinado momento da sua vida, se vê 

confrontado com uma realidade que poderá evidenciar sinais que ele próprio gostaria 

de manter escondidos e ocultos, tanto para ele próprio como para os demais. 

 

 



63 

 

2.3. Atitudes 

A análise das atitudes e preferências é um requisito da maior importância para uma 

boa compreensão do comportamento de compra de um consumidor, tendo em conta 

que novos produtos são lançados para o mercado a cada instante, o meio envolvente 

está em constante mudança e as posições das marcas não são dados adquiridos 

(Dubois 1993). 

 

Para Fishbein e Ajzen (1975) e Holbrook (1978), atitude é a predisposição aprendida 

de modo a responder favoravelmente, ou não, em relação a algo, de uma forma consis-

tente. Ajzen e Fishbein (2000) traçam uma clara distinção entre atitudes e afecto, reco-

nhecendo no entanto que estas podem ser influenciadas por emoções e estados de 

humor e que o afecto pode influenciar a avaliação global. As atitudes são moldadas por 

experiência directa ou informação adquirida. Esta definição implica uma forte ligação 

entre atitude e comportamento. De modo a não criar confusão com afecto, Fishbein e 

Ajzen (2000, p.3), definem atitude como a “avaliação de um objecto, conceito ou com-

portamento, de acordo com a dimensão a favor ou contra, bom ou mau, gosto ou não 

gosto”. Os mesmos autores defendem que o comportamento é determinado pelas suas 

intenções de realizar esse mesmo comportamento. Embora a atitude em relação a um 

determinado objecto devesse ser relacionada com a totalidade dos seus comportamen-

tos em relação ao objecto, não é necessariamente relacionada a um qualquer compor-

tamento (Fishbein, e Ajzen 1975). Ela implica, portanto, uma organização de processos 

cognitivos, afectivos e pró-comportamentais. Este objecto pode ser um produto ou 

gama de produtos, pessoas, marcas, serviços, bens, conceitos e ideais, e até mesmo 

publicidade (Behrens, e DA Silva 2004). 

 



Rosenberg e Hovland (1960) propõem uma definição de atitude com três vertentes, 

modelo tricomposto da atitude (ver Figura 7), que inclui o afecto, a cognição e o com-

portamento. 

  

Figura 7 – O modelo Tridimensional da Atitude 

 

Fonte: Rosenberg e Hovland (1960) 

 

Segundo Vieira (2007) a atitude é o alicerce sobre o qual foi construída a Psicologia 

Social e que influencia profundamente disciplinas como o marketing. As atitudes rela-

cionam-se com os principais aspectos da vida social, implicando expectativas e avalia-

ções acerca do próprio comportamento e do comportamento de terceiros. 

 

Santos (2004) defende que a atitude é uma opção que se faz perante a perspectiva de 

se obter um determinado benefício.  

 

O conceito de atitude sofreu evolução, na medida em que na actualidade se considera 

que as atitudes são mais instáveis do que o que se pensava, mudando consoante o 

contexto em que as avaliações são efectuadas (Ajzen, e Fishbein 2000). 
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As atitudes comportam duas componentes que se encontram interligadas: consequên-

cias provenientes do comportamento adoptado (crenças comportamentais) e avaliação 

positiva ou negativa de cada comportamento adoptado (avaliações externas) (Francis, 

Eccles, Johnston, Walker, Grimshaw, Foy, Kaner, Smith, e Bonetti 2004a). 

 

No entanto, Behrens e DA Silva (2004), referem que a atitude é formada por três facto-

res primários e interrelacionados, que são: factor cognitivo, que diz respeito à experiên-

cia pessoal e à aprendizagem do indivíduo em confronto com o objecto em questão; 

factor afectivo, relacionado com o grau de aceitação/preferência do indivíduo em con-

fronto com o mesmo objecto; e factor motivacional que engloba a tendência deste para 

agir. 

 

De acordo com Fishbein e Ajzen (1972) a maior parte dos investigadores não se preo-

cupa em distinguir crenças, atitudes, opiniões e intenções, no entanto, no decurso das 

suas investigações encontraram mais de 500 modelos de mensuração de atitudes e 

mais de 200 desses estudos utilizaram mais de uma medida dependente da variável 

atitudinal, em que cerca de 70 porcento obtiveram diferentes resultados quando utiliza-

ram diferentes medidas atitudinais. 

 

 

2.3.1. Formação de Atitudes 

Durante o primeiro ano de vida, a interacção que a criança desenvolve com a mãe, ou 

adulto que dela cuida, é a base para o desenvolvimento de atitudes positivas ou nega-

tivas, diante dos outros (Milcarek 2003).  
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Não há consenso, na literatura do comportamento do consumidor, no que diz respeito a 

qual dos processos, cognitivo ou afectivo, mais influência exerce sobre o comporta-

mento de um indivíduo. Fishbein e Ajzen (1975) defendem que o comportamento e a 

formação das atitudes são despoletados por processos cognitivos. A atitude é definida 

pela informação que um indivíduo tem disponível, sobre um determinado objecto. Esta 

informação pode ser obtida directamente, através da experiência pessoal do indivíduo, 

ou, indirectamente, através da interacção social (pais, amigos, escola, igreja, jornais, 

media, etc). Ajzen, e Fishbein (2000) consideram a atitude como um trabalho cognitivo 

de avaliação de crenças. Durante muito tempo esta era a teoria mais comummente 

aceite. A base para esta teoria assenta no facto de que todos os indivíduos são seres 

racionais e, como tal, são capazes de utilizar sistematicamente a informação disponí-

vel, de modo a poderem tomar a sua própria decisão na compra. Para estes autores, 

todo o comportamento envolve uma escolha.  

 

De acordo com Branca (2007) a ênfase cognitiva tem sido questionada por diversos 

investigadores que consideram importante a avaliação cognitiva, mas não é a base de 

influência no comportamento. A mesma autora defende que podem desenvolver-se 

outro tipo de processos de formação de atitudes e a exposição repetida a um determi-

nado estímulo tende a melhorar a atitude face a esse estímulo, levando ao aparecimen-

to de estímulos positivos em relação a um objecto inicialmente neutro. 

 

Quer os processos cognitivos quer os processos afectivos partilham um grau de rele-

vância no conceito de comportamento de consumo. “Assume-se que o comportamento 

do consumidor é conduzido por factores cognitivos e afectivos.” (Branca 2007, p.6).  

 

Um conceito importante para a compreensão das atitudes é o conceito de crença. 

Crença encontra-se relacionada com a forma como o indivíduo percepciona o objecto, 
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isto é, o indivíduo, no seu quotidiano, face a um objecto, atribui-lhe características, qua-

lidades ou atributos (Fishbein, e Ajzen 1972). 

 

As crenças em associação com os afectos que o indivíduo detém em relação a um 

determinado objecto, contribuem para as atitudes deste (Fishbein, e Ajzen 1972). No 

entanto, as atitudes, mesmo quando são maioritariamente afectivas, não são sentimen-

tos, mas antes o julgamento ou a avaliação do objecto (Espinoza 2004). 

 

Para este estudo, tendo em conta que importa perceber de que forma as atitudes 

influenciam o comportamento, são relevantes crenças directamente relacionadas com a 

percepção que cada um poderá ter sobre a utilização de óculos. Estas crenças podem 

evidenciar uma relação directa entre a utilização de óculos (de leitura, por exemplo) 

com o envelhecimento. Não é muito difícil imaginarmos uma qualquer estória, em que 

se tem, por exemplo, a avó sentada na cadeira a ler um livro aos netos, sentados à sua 

volta. Não será muito difícil, também, imaginarmos a figura da avó como tendo cabelo 

grisalho, voz doce, aspecto envelhecido, dificuldade na mobilidade, no “…desvestir os 

trajes bonitos e os óculos dados para corrigir as atenções da idosa senhora” (Barbosa, 

e Soares 2003). Desta forma algumas crenças poderão estar relacionadas com a asso-

ciação imediata de determinados estereótipos relacionados com a idade. Estes podem 

querer dizer que usar óculos é significado de visão imperfeita; é sinónimo de envelhe-

cimento; é sinónimo de incapacidade, etc., como é referido por Battini, Maciel, e Finato 

(2006).  
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2.3.2. Funções das Atitudes 

Ajzen (2001) citando Eagley e Chaiken defende que as atitudes facilitam a adaptação 

ao ambiente. De acordo com este autor, os teóricos reconhecem as seguintes funções 

da atitude:  

 

• Value-expressive function of attitudes, que faz o indivíduo expressar atitudes 

apropriadas aos seus valores pessoais e autoconceito; 

 

• The knowledge function, que permite ao indivíduo organizar e estruturar o mun-

do, procurando dar significado e organização às suas percepções; 

 

• The ego-defensive function, que serve de protecção à sua auto-imagem, subja-

cente à teoria analítica Freudiana, e apresenta-se nos mecanismos de defesa 

que projectam sentimentos de inferioridade próprios no outro, de modo ao indi-

víduo sentir a sua superioridade; 

 

• The social-adjustive function, que permite uma postura do indivíduo, frente aos 

objectos do mundo, de ajustamento social e expressão de opiniões; 

 

• Utilitarian function, que serve de forma utilitária para o ajustamento do indivíduo 

às suas necessidades. Tem como premissa o reforço e a punição. O indivíduo 

forma a sua atitude em torno da recompensa que poderá obter e da forma pela 

qual poderá reduzir a insatisfação. A função utilitária da atitude refere-se ao 

conhecimento e postura prévios que o consumidor tem a respeito de certos bens 

e serviços. 

 



69 

 

 

2.3.3. Teorias e modelos das Atitudes 

As teorias da consistência cognitiva dominaram a Psicologia Social nos anos 60. Tradi-

cionalmente, têm sido três os grandes enfoques: A teoria do Equilíbrio de Heider, a teo-

ria da congruência de Osgood e Tannenbaum e a teoria da dissonância cognitiva de 

Festinger (1957) (Briñol, Horcajo, Becerra, Falces, e Sierra 2003). O estilo cognitivo é a 

forma como um indivíduo classifica as cognições, impondo a ordem desejada no seu 

discurso e nas suas relações com a sociedade. Quando emerge a dissonância cogniti-

va, ou a lacuna de tal consistência, o indivíduo procura, inconscientemente, retomar a 

consistência através da mudança de comportamentos, crenças ou percepções.  

 

A teoria de dissonância cognitiva de Festinger (1957), explica uma das mais importan-

tes inconsistências do comportamento. Quando as crenças, opiniões e conhecimentos 

do consumidor coincidem com as suas atitudes ocorre uma relação consonante entre a 

crença e a prática. A teoria de dissonância cognitiva sugere que um consumidor, que 

acaba de efectuar uma compra importante, necessita de informações positivas destina-

das a tranquilizá-lo de ter feito a escolha certa (Dubois 1993, citando Festinger). 

Tomando o exemplo dos malefícios do tabaco, o consumidor tem presente no seu pen-

samento que fumar prejudica a sua saúde, no entanto, continua a fumar. 

 

Cerclé e Somat (2001) citando Hovland, Janis e Kelley, consideram que um comporta-

mento seguido de uma sanção positiva reforça a atitude que lhe é conforme, enquanto 

que um comportamento seguido de uma sanção negativa enfraquece significativamen-

te a atitude subsequente.  

 



Para os teóricos da aprendizagem, quanto maior for a importância do reforço, maior 

será a importância da mudança de atitude (ver Figura 8). Por outro lado, para os teóri-

cos da dissonância, quanto menor for a importância do reforço, maior será a importân-

cia da mudança da atitude (Cerclé, e Somat 2001). 

 

Figura 8 – Teoria da Aprendizagem vs Teoria da Dissonância 

 

Fonte: Cerclé e Somat (2001) 

 

Mais recentemente, Greenwald, Banaji, Rudman, Farnham, Nosek e Mellot (2002) pro-

põem a teoria unificada da cognição social implícita. Segundo esta teoria, o conheci-

mento social representa-se como uma rede de associações entre conceitos e atributos. 

A força destas redes e as suas associações pode variar e nelas o conceito eu ocupa 

um lugar de destaque (Briñol et al. 2003). Esta teoria assume uma posição bipolar 

entre alguns conceitos. Uma atitude é a associação de um objecto a um atributo (prin-

cípio da dissonância cognitiva), os estereótipos são constituídos pela associação de um 

grupo social a um ou mais atributos e a autoestima é a associação do eu com um atri-

buto. Finalmente, o autoconceito é representado pela associação entre o eu e os distin-

tos atributos. A estrutura do conhecimento social funciona formando e transformando 

elos entre os conceitos da rede semântica. Quando um conceito recebe influências 

repetidas, pode desenvolver novos vínculos ou mudar as relações com outros concei-

tos para manter o equilíbrio cognitivo.  
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Engel et al. (1995) defendem um modelo de atitudes segundo o qual as componentes 

que a influenciam são: cognição, afeição e conação (ver Figura 9). 

 

Figura 9 – Elementos componentes da Atitude do consumidor 

 

Fonte: Engel et al. (1995) 

 

Neste modelo, o conhecimento, percepção e as crenças adquiridas pela combinação 

de experiência directa de cada indivíduo, em relação a um determinado objecto, for-

mam o elemento cognitivo. Os sentimentos e emoções representam o elemento afecti-

vo e as tendências de acção ou comportamento, isto é, a probabilidade de um indivíduo 

em adoptar um comportamento específico, representam o componente conativo. O 

elemento conativo é frequentemente tratado como sendo uma expressão da intenção 

de compra do consumidor. 

 

Fishbein e Ajzen (1975) defendem um modelo multi-atributo em que as crenças de um 

consumidor influenciam as suas altitudes. Este modelo descreve a formação da atitude 

como sendo uma função das crenças dos consumidores acerca dos atributos e benefí-

cios de determinado objecto. De acordo com este modelo, a atitude perante um objecto 

explica-se, pelo conhecimento dos atributos possuídos por esse objecto e pela avalia-

ção dada a cada atributo. 
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A Teoria da Acção Racional3, de Ajzen e Fishbein (1973) supõe que o comportamento 

é determinado pela intenção do indivíduo de praticar determinada acção ou apresentar 

determinado comportamento. A intenção é influenciada pela atitude, avaliação positiva 

ou negativa do comportamento, e pela norma subjectiva, pressão social percebida pelo 

indivíduo no que diz respeito à concretização, ou não, do comportamento em questão. 

A intenção de comportamento é considerada o factor central do modelo, sendo posicio-

nado como causa primordial do comportamento, intermediando o efeito da atitude e 

das normas subjectivas. A componente normativa do modelo refere-se à percepção 

individual dos comportamentos esperados dele próprio, por outros, chamando-se cren-

ças normativas (NBs4) (Ajzen, e Fishbein 1970). 

 

Existem, portanto, dois grandes factores que determinam intenção de comportamento 

específico: factor pessoal, ou atitudinal e factor social, ou normativo (Ajzen, e Fishbein 

1973). Estes dois componentes têm peso empírico e a atitude do indivíduo é relaciona-

da com a acção em questão, em determinadas situações, em relação a determinado 

objecto e não em relação a um objecto apenas (Ajzen, e Fishbein 1973). A avaliação 

de um indivíduo é uma função das consequências percebidas das acções e os seus 

valores para o indivíduo. A conceptualização da atitude em relação à acção é feita em 

termos dos modelos de expectativa-valor. Quando as expectativas de mais do que um 

grupo de referência são consideradas, é necessário medir a motivação individual, de 

acordo com cada grupo de referência relevante. 

 

 

 

 

3 Theory of Reasoned Action 

4 Normative Beliefs 
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Pode assumir-se que as crenças normativas de um indivíduo estão relacionadas com a 

sua percepção sobre como o grupo de referência pensa acerca da sua atitude em rela-

ção a determinado comportamento (Ajzen, e Fishbein 1973). O que quer dizer que, se 

o indivíduo acredita que alguém tem uma opinião favorável sobre uma determinada 

atitude comportamental que o indivíduo possa tomar, então ele acreditará que deve ter 

esse comportamento. 

 

A Teoria da Acção Racional (Ajzen, e Fishbein 1973) sugere que o comportamento é 

determinado pela intenção individual de realizar um determinado comportamento e que 

as intenções são uma função da sua atitude em relação ao comportamento e à sua 

norma subjectiva. Ajzen (1991) afirma que quanto mais forte for a intenção de um indi-

víduo em realizar determinado comportamento, maior será a probabilidade deste ser 

realizado. De acordo com Ajzen (1991), este modelo tem como factor principal a inten-

ção do indivíduo em praticar um determinado comportamento. 

 

A Teoria do Comportamento Planeado5 surge como uma extensão da Teoria da Acção 

Racional na medida em que esta detém algumas limitações em lidar com comporta-

mentos volitivos, i.e., se o indivíduo pode decidir em praticar, ou não, determinado 

comportamento. A intenção individual de comportamento não pode ser a única deter-

minante do comportamento, onde o controlo individual sobre esse comportamento é 

incompleto (Ajzen 1991). 

 
 

 

 

5 Theory of Planned Behavior 



Uma vez que, neste estudo, se considera a abordagem à Teoria do Comportamento 

Planeado como o modelo que melhor se enquadra na análise de comportamentos rela-

cionados com a saúde (Fylan, Grunfeld, Turvey, e Desallais 2004, International Ency-

clopedia of the Social & Behavioral Sciences 2001), importa aprofundar a sua aplica-

ção. Este modelo relaciona a intenção perante um determinado comportamento, tendo 

como base aspectos, directa ou indirectamente, relacionados com o indivíduo, como 

sejam as suas crenças comportamentais, normativas e de controlo. 

 

A teoria do Comportamento Planeado identifica três determinantes independentes do 

comportamento (ver Figura 10). 

 
Figura 10 – Teoria do Comportamento Planeado 

 

Fonte: Ajzen (1991) 

 
Mais do que apenas prever comportamentos, a teoria do comportamento planeado pre-

tende explica-los lidando com os antecedentes que determinam intenções e acções: as 

crenças. Crenças acerca de prováveis resultados do comportamento e a avaliação 

desses mesmos resultados (crenças comportamentais); crenças acerca das expectati-
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vas dos outros e a motivação para concordar com as mesmas (crenças normativas); e 

as crenças acerca da presença de factores que podem facilitar, ou impedir, a prática do 

comportamento e a percepção do peso desses factores (crenças controlo). Estas cren-

ças, por sua vez, têm influência directa nas atitudes em relação ao comportamento, 

que se refere ao quanto um indivíduo tem opinião favorável, ou não, acerca do compor-

tamento em questão; na norma subjectiva, que diz respeito à pressão social, percebida 

pelo indivíduo para praticar, ou não, determinado comportamento; e no controlo com-

portamental percebido, que se prende com a facilidade ou dificuldade em praticar 

determinado comportamento e reflecte experiências passadas, impedimentos prévios e 

obstáculos (Ajzen 1991). De acordo com Ajzen (1991), quanto mais favorável for a ati-

tude e a norma subjectiva em relação ao comportamento e quanto maior for o controlo 

comportamental percebido, mais forte será a intenção de praticar determinado compor-

tamento.  

 

A formação das atitudes (Fishbein, e Ajzen 1975), de acordo com o modelo da expecta-

tiva-valor, é desenvolvida através das crenças que o indivíduo detém acerca do objecto 

de atitude, i.e., associando o objecto a determinados atributos, outros objectos, carac-

terísticas, ou eventos (Ajzen 1991). O valor do resultado subjectivo contribui para a ati-

tude proporcionalmente ao peso da crença, ou seja, a probabilidade subjectiva que 

determinado comportamento produzirá o resultado em questão: 

 

Equação 1 – Formação das Atitudes 

ii
eBA ∑∝  

Fonte: Ajzen (1991) 
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Onde a atitude (A) é directamente proporcional ao somatório, de i a n, de crenças e o 

peso da crença (B) é combinado à avaliação subjectiva (e) do atributo da crença (Ajzen 

1991). 

 

As crenças normativas estão relacionadas com a probabilidade com que determinado 

indivíduo, ou grupo, aprove, ou não, determinado comportamento: 

 

Equação 2 – Crenças Normativas 

iimnNS ∑∝  

Fonte: Ajzen (1991) 

 

Onde a norma subjectiva (NS) é directamente proporcional ao somatório do peso da 

crença normativa (n) com a motivação de praticar determinado comportamento (m) 

(Ajzen 1991). 

 

Quanto maior forem os recursos e crenças individuais de controlo e menores os obstá-

culos ou impedimentos antecipados, maior será a percepção de controlo, do indivíduo, 

sobre determinado comportamento: 

 

Equação 3 – Controlo Comportamental Percebido 

iicpCCP ∑∝  

Fonte: Ajzen (1991) 

 

Onde o controlo comportamental percebido é o somatório de cada crença controlo, de i 

a n, (c), multiplicada pelo peso percebido (p) do factor particular que inibe, ou não, 

determinado comportamento (Ajzen 1991). Desta forma, as crenças de controlo, acerca 

de recursos e oportunidades, são a base do controlo comportamental percebido.  
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Ajzen (1991) defende que a adição do controlo do comportamento percebido à teoria 

da acção racional resultou numa significativa melhoria na previsão das intenções e 

comportamentos.  

 

 

2.3.4. Mensuração de Atitudes 

As atitudes são susceptíveis de serem medidas, avaliada a sua direcção e intensidade, 

o que permite efectuar comparações entre indivíduos e os grupos. Os profissionais de 

Marketing têm, portanto, nas suas mãos um elemento importante para a compreensão 

do comportamento do consumidor: as Atitudes. Estas podem ser medidas directa, ou 

indirectamente. Existem medidas verbais, fisiológicas ou comportamentais. Compreen-

dendo-as poderão fazer-se diagnósticos, identificar potenciais e prever o comportamen-

to futuro face à realidade. As escalas de atitude são técnicas que permitem avaliar 

expressões verbais de afecto, crenças e relativas a acções, com base em opiniões. 

Estas correspondem a fenómenos psicológicos importantes susceptíveis de ser medi-

dos quantitativamente. Baseiam-se no princípio segundo o qual se podem medir as 

atitudes, através das crenças, opiniões e avaliações do indivíduo, acerca de um deter-

minado objecto. A medição de atitudes comporta, no entanto, dificuldades metodológi-

cas: possibilidade da resposta ser influenciada pelo contexto; pela ordem e formulação 

dos itens; pelo humor do respondente; pela desejo social e pela intenção deliberada de 

mentir. Algumas escalas são: escala de Thurstone, diferencial semântico, escala de 

Staple e Escala Likert. (Fishbein, e Ajzen 1975). 

 

Thurstone é um dos criadores da teoria de medição da atitude moderna e define atitude 

como sendo a quantidade de afeição ou sentimento a favor ou contra certo estímulo. 
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Thurstone propôs as escalas de intervalos aparentemente iguais, que consistem num 

conjunto de declarações onde cada uma possuiu um valor predefinido na escala e são 

apresentadas aos respondentes para que delas concordem ou discordem (Mowen, e 

Minor 2003). A finalidade dessa técnica, é distinguir em que grau os indivíduos diferem 

sobre certa questão. Um dos problemas desta escala prende-se com o facto de que 

diferentes padrões de resposta podem conduzir a resultados idênticos o que pode levar 

a supor que se trata de atitudes idênticas. 

 

Nas escalas de Diferencial Semântico ou Diferencial Semântico de Osgood os entrevis-

tados mostram a posição da sua atitude, em relação ao objecto da pesquisa, numa 

escala de sete pontos, o que revela a força e a direcção da atitude. As extremidades 

têm par de adjectivos polarizados ou declarações adjectivas, com a alternativa ‘neutro’ 

no centro. O resultado final do entrevistado é a soma dos resultados em todas as esca-

las para esse conceito (Malhotra, e Birks 2006). A desvantagem desta escala prende-

se com a necessidade de utilização de adjectivos verdadeiramente bipolares, caso con-

trário estes podem não ser encarados como verdadeiros opostos na mente do respon-

dente. 

 

As escalas Stapel são uma modificação das escalas de diferencial semântico. A dife-

rença consiste na utilização de uma escala de pontuação verbal unipolar de 10 pontos 

com valores de -5 a +5 que medem simultaneamente a força e a direcção da atitude. 

Esta escala é, por vezes, confusa e de difícil aplicabilidade (Malhotra, e Birks 2006). 

 

A escala de Likert é usada para medir os níveis de aceitação de produtos e serviços 

conforme a experiência e influência As escalas de Likert, ou escalas Somadas, reque-

rem que os entrevistados indiquem o seu grau de concordância ou discordância com 

declarações relativas à atitude que se pretende medir. Atribuem-se valores numéricos 
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e/ou sinais às respostas para reflectir a força e a direcção da reacção do entrevistado à 

declaração. As declarações de concordância devem receber valores positivos ou altos 

enquanto as declarações das quais discordam devem receber valores negativos ou 

baixos. 

 

As escalas podem estar compreendidas, por exemplo, de 1 a 5, de 5 a 1, ou de +2 a -2, 

passando por zero. As declarações devem dar ao respondente hipótese de expressar 

respostas claras em vez de respostas neutras, ambíguas. A cada célula de resposta é 

atribuído um número que reflecte a direcção da atitude dos respondentes em relação a 

cada afirmação. A pontuação total da atitude de cada respondente é dada pela somató-

ria das pontuações obtidas para cada afirmação (Mattar 2001, Malhotra, e Birks 2006). 

 

As principais vantagens das escalas de Likert são: a simplicidade de construção; o uso 

de afirmações que não estão explicitamente ligadas à atitude estudada (permitindo a 

inclusão de qualquer item que se verifique, empiricamente, ser coerente com o resulta-

do final); e a amplitude de respostas permitidas apresenta informação mais precisa da 

opinião do respondente em relação a cada afirmação. Pode facilmente ser usada em 

questionários via internet, maillings, entrevistas telefónicas ou pessoais. Como desvan-

tagem tem o facto de ocupar demasiado tempo no seu preenchimento, uma vez que o 

respondente tem de ler e compreender perfeitamente cada questão (Malhotra, e Birks 

2006). 

 

O modelo de atitude em relação a um objecto apresentado por Fishbein e Ajzen (1975), 

tal como referido anteriormente, é um dos diversos modelos multiatributo desenvolvidos 

para descrever a forma como o consumidor combina as suas crenças sobre os atribu-

tos do produto para formar atitudes (Mowen, e Minor 2003). Este modelo identifica três 

importantes factores precursores das atitudes: crenças visíveis de uma pessoa como 
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influenciadoras da formação de atitude acerca de um objecto e representam conheci-

mento a respeito de atributos do objecto. O segundo factor considera a força dessas 

crenças na medida em que o objecto possui o atributo específico em questão. Essa 

força é avaliada quando se pergunta ao indivíduo: ‘Qual a probabilidade de o objecto X 

possuir o atributo Y? ‘, utilizando uma escala, como se pode ver no exemplo: 

 

Extremamente improvável  1  2  3  4  5  6  7  Extremamente provável 

 

O terceiro factor é a avaliação positiva ou negativa de cada um dos atributos visíveis. 

Obtêm-se as classificações da avaliação do atributo perguntando aos consumidores se 

acham o atributo bom ou mau, e até que ponto. Quanto aos atributos, as avaliações 

podem variar de -3 a +3.  

 

No caso da avaliação de um médico de clínica geral, por exemplo, pode solicitar-se que 

os respondentes classifiquem as seguintes questões para a medição da competência: 

 

1. Para um doente o seu médico ser competente é: 

 

Muito mau  -3  -2  -1  0  +1  +2  +3  Muito bom 

 

Em síntese, esse modelo sugere que três factores influenciam a formação da atitude:  

 

• Os atributos visíveis;  

• O quanto os consumidores acreditam que o objecto tem tais atributos;  

• O quanto é bom ou mau, cada um desses atributos.  
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Mowen e Minor (2003) observam, ainda, que o modelo não tenta medir a importância 

dos atributos, contudo, a omissão das classificações de importância tem pouco impacto 

na capacidade do modelo prever atitudes, porque a importância de um atributo é em 

parte considerada pelas classificações de avaliação. 

 

Assim, ainda de acordo com os mesmos autores, a Teoria do Comportamento Planea-

do vem melhorar a capacidade do modelo de atitude em relação ao objecto, sugerindo 

que o comportamento resulta da formação de intenções específicas, procurando prever 

as intenções de agir. A Intenção Comportamental mede, portanto, a disposição, maior 

ou menor, das pessoas em relação a certos comportamentos de consumo, consideran-

do três variáveis: a atitude, a norma subjectiva e o controlo comportamental percebido. 

A atitude é definida como o julgamento que a pessoa faz do acto de consumo, de acor-

do com suas experiências anteriores ou suas expectativas (será bom ou mau para 

mim?). A Norma Subjectiva é definida com as normas do grupo ao qual a pessoa per-

tence ou quer pertencer (avalia o que a pessoa crê que os outros pensam que ele 

deveria fazer, i.e., os efeitos que os líderes de opinião e os grupos de referência ao 

qual a pessoa pertence têm sobre o comportamento). O controlo comportamental per-

cebido refere-se à percepção que a pessoa tem perante a capacidade de realizar 

determinado comportamento.  

 

Este modelo avalia a atitude em relação ao comportamento explícito de compra do 

produto em vez de avaliar a marca em si. A diferença na avaliação da atitude em rela-

ção ao comportamento, em vez da atitude em relação ao objecto, é que o foco está na 

percepção do consumidor quanto às consequências da compra. 

 

A vantagem na utilização deste modelo está na divisão que realiza de variáveis inter-

venientes pessoais e ambientais, facilitando o planeamento de estratégias de marke-
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ting. No entanto, estas medições só têm validade se repetidas com alguma frequência, 

uma vez que o conteúdo das atitudes pode mudar rapidamente e/ou uma única expe-

riência negativa pode anular todas as positivas anteriores. As fórmulas não podem 

esclarecer a formação das atitudes, mas antes as relações existentes entre as expe-

riências e as normas sociais na intenção de compra. As informações sobre a origem 

das atitudes, só podem ser conseguidas através de entrevistas (Giglio 1996). 

 

 

2.4. Ageing Consumer6 e Presbiopia 

 

2.4.1. Envelhecimento 

Comum a todos os seres vivos, o envelhecimento é um processo inevitável que pres-

supõe uma diminuição orgânica e funcional do indivíduo, não decorrente de acidente 

ou doença, que se processa naturalmente, com o passar do tempo (Costa et al. 1999).  

 

Douglas (2002) afirma que se vai envelhecendo desde o momento da concepção ou do 

nascimento, evoluindo com o passar dos tempos até o final da vida, ocorrendo assim 

alterações estruturais e fisiológicas em qualquer organismo vivo. Embora sendo um 

facto incontornável, a realidade é que a sua negação é evidente, bem como a aceita-

ção da morte, como fim último deste processo. O envelhecimento parece ser encarado 

como algo comum, sendo sempre um processo que acontecerá num futuro distante e a 

 

 

 

6 Ageing consumer – consumidor em envelhecimento, entendido como consumidor maduro, sénior. 
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morte, em especial, nunca encarada como algo que aconteça no imediato. Um indiví-

duo tem, ao mesmo tempo, a consciência e a recusa humana da morte (Morin 1970). 

Desta forma, qualquer sinal percepcionado como sendo de envelhecimento, pode ser 

encarado como um aproximar desta realidade, e sendo a presbiopia um dos sinais pre-

coces da consciencialização do envelhecimento, torna-se pertinente, a sua abordagem 

neste estudo. 

 

Existe envelhecimento normal e envelhecimento patológico. O envelhecimento normal 

diz respeito a um início e evolução uniformes em cada espécie, podendo apresentar 

algumas variações individuais resultantes de factores genéticos e ambientais. O enve-

lhecimento patológico corresponde ao processo pelo qual alguns indivíduos apresen-

tam uma idade biológica evidentemente superior à sua idade cronológica. (Costa et al. 

1999). 

 

Pode, então, falar-se de envelhecimento biológico, caracterizado por alterações de 

ordem estrutural e funcional, que ocorre no organismo e que, como tal, pode não coin-

cidir com envelhecimento cronológico. Quando se fala de envelhecimento biológico e 

cronológico, fala-se da disparidade do processo de envelhecimento pelo qual ocorrem 

variações físicas e mentais, que apresentam os indivíduos com a mesma idade. Esta 

situação deve-se ao facto de um indivíduo não envelhecer simultaneamente e de igual 

forma a nível dos vários sistemas orgânicos que compõem o seu corpo (Costa et al. 

1999).  

 

O envelhecimento social influencia, também, o envelhecimento físico e mental podendo 

trazer repercussões preocupantes. À medida que o indivíduo envelhece, há uma perda 

do seu papel na família e na sociedade. Quando se fala em envelhecimento social, 

fala-se das práticas sociais e restrições económicas que levam ao afastamento do indi-
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víduo da vida profissional activa, conduzindo-o a consequências nefastas nos planos 

familiar, profissional e social (Costa et al. 1999). “O sucesso e a satisfação no trabalho 

e na família reafirmam o senso de identidade individual e trazem o reconhecimento 

social da mesma.” (Magalhães, Krieger, Vivian, Straliotto, e Poeta 2004, p.58). 

 

Durante muitos anos a esperança de vida do Homem rondava os vinte anos, manten-

do-se durante quase dois milénios. No início do século XX essa esperança não ultra-

passou os quarenta anos. Com os avanços a nível social e a nível dos cuidados de 

saúde, ainda no século XX, conquistou-se como esperança de vida, os oitenta anos, 

nos países desenvolvidos. Espera-se no decorrer do século XXI atingir a fasquia dos 

cem anos de esperança de vida (Costa et al. 1999).  

 

Importa, portanto, perceber qual a idade, ou a partir de que altura, se inicia o processo 

de envelhecimento. Costa et al. (1999) consideram que este processo se inicia no final 

da fase de crescimento, i.e., a partir dos vinte anos, altura em que se tornam visíveis 

sinais de senescência celular e tissular, surgindo alterações na pele e a nível da micro-

circulação arterial (bem evidente em alterações retinianas). Por volta dos quarenta 

anos ocorrem macroalterações significativas caracterizadas pela diminuição cognitiva 

(com particular ênfase na capacidade de memorização) e pela claudicação de alguns 

sistemas orgânicos, particularmente o cardiocirculatório e o neuro-sensorial. Atinge o 

seu auge por volta dos cinquenta anos de idade, tornando-se na mulher evidente e 

sendo mais discreta no homem, evidenciando a segunda grande mudança de idade e 

consequentemente a entrada na terceira idade biológica.  

 

Com o decorrer dos anos, o envelhecimento torna-se evidente surgindo manifestações 

como: aparecimento de cabelo e barba grisalhos, rugas na pele, e alterações de certos 

parâmetros somáticos que transformam as dimensões corporais externas. O indivíduo 
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passa a utilizar recursos protésicos, como próteses dentárias, óculos, aparelhos auditi-

vos, etc. (Douglas 2002). 

 

Este processo prolonga-se inevitável e irreversivelmente até se atingir os oitenta anos, 

marcados por nova crise, evidenciando-se nesta uma clara diminuição de autonomia do 

indivíduo. “A velhice representa uma fase da vida em que as capacidades e resistên-

cias físicas vão gradualmente diminuindo.” (Costa et al. 1999, p.10). 

 

 

2.4.2. Aspectos Biopsicosociais do envelhecimento 

Costa et al.(1999) citando Paúl, propõem três tipos de idades (ver Figura 11), que 

podem coincidir ou não, com a idade real do indivíduo:  

 

• Idade cronológica, que reflecte os limites funcionais dos sistemas orgânicos que 

permitem capacidades funcionais ou vitais e que vão, progressivamente, 

decaindo a nível adaptativo e de auto-regulação;  

 

• Idade social, que é medida pelo comportamento esperado do indivíduo dentro da 

sua cultura, assim como pelos papeis e hábitos que este assume na sociedade 

em que se insere; 

 

• Idade psicológica, relacionada com a capacidade comportamental com que o 

indivíduo se adapta a um determinado meio e é influenciada por factores biológi-

cos e sociais, envolvendo capacidades como memória, aprendizagem, habilida-

des, sentimentos, inteligência, motivações e emoções para a sua auto-

regulação. 



 

Figura 11 – Dimensões do processo de envelhecimento 

 

Fonte: Costa et al.(1999) 

 

 

2.4.3. Autoconceito de envelhecimento 

O autoconceito é um processo dinâmico, pois o indivíduo vai, ao longo da vida, reconfi-

gurando a sua auto-percepção e a percepção do ambiente que o rodeia, sendo o cerne 

do comportamento humano, tendo como base processos organizados de autodescrição 

e de auto-avaliação (Magalhães et al. 2004).  

 

O processo de envelhecimento encerra em si uma dicotomia de aceitação/negação, 

que cria diversos conflitos ao indivíduo. No decorrer do processo de envelhecimento, 

os indivíduos, na sua maioria, tendem a ignorar este processo, negando-o, sendo como 

tal difícil a sua percepção, consciencialização e assumpção. Nesta situação ocorre uma 

crise de identidade, em que o indivíduo vê a sua auto-imagem em declínio e percepcio-

na uma vida de obstáculos, doença e a inevitável morte. Para o desenvolvimento de 

um processo de vida saudável, é necessário que o indivíduo se consciencialize de que 

o processo de envelhecimento é uma etapa natural do desenvolvimento humano, ape-

sar de, com ele, a morte se tornar mais próxima (Rigo 2005). 
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Gross, citado por Williams, e Drolet (2005), afirma que esta perspectiva de final de vida 

permite que os indivíduos se tornem mais emocionais, levando-os a adoptar uma posi-

ção preventiva no que diz respeito ao impedir a ocorrência de sentimentos negativos. 

 

Latente a cada indivíduo, encontra-se a forma como este constrói cada etapa da sua 

existência e que reflecte a singularidade como sente, percepciona e vive o presente, o 

passado e o futuro, o “eu” e o mundo que o rodeia (Silva, Martins, Bachion, e Nakatani 

2006, citando lopez-Diaz). 

 

Alguém já disse que se você quiser saber como se sente um velho, embacie os 

óculos, tape os ouvidos com algodão, calce sapatos pesados e folgados demais 

para seus pés, ponha luvas e tente, mesmo assim, levar uma vida normal. Algu-

mas das imperfeições da velhice podem ser compensadas de várias maneiras. 

Óculos e aparelhos para surdez servem para isso. Mas também podemos tirar 

proveito de um mundo planejado, de modo a nos comportarmos razoavelmente 

nele, a despeito de nossas deficiências (Battini et al. 2006, p.65, citando Skinner 

& Vaughan). 

 

Estudos indicam que o indivíduo apenas percepciona o seu envelhecimento quando se 

consciencializam de alguns sinais, muitas vezes notados por volta dos 40 anos, levan-

do-os a sentir que estão a tornar-se velhos (Silva et al. 2006). 

 

2.4.4. A realidade portuguesa 

Olhando a realidade de outros países europeus, como a França, no recenseamento de 

1990, entende-se que já eram conhecidas as razões da estagnação de crescimento 

populacional, estando ligada a baixa fertilidade ao desejo do aumento do nível de vida; 

ao desejo da maioria das mulheres ter uma vida profissional activa e às técnicas con-

traceptivas mais avançadas e mais eficazes (Dubois 1993).  
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Na última década do século XX, a população portuguesa ultrapassou os 10 milhões de 

habitantes, atingindo em 2005, os 10,57 milhões de indivíduos. Este crescimento deve-

se ao baixo nível de fecundidade (ver Tabela 2), progressos face à mortalidade (preco-

ce e em idades avançadas), efeito positivo do saldo migratório e aumento dos fluxos de 

imigração, especialmente no final da década de 90, abrandando o ritmo a partir de 

2003, devido à redução do saldo migratório, baixos níveis de natalidade e aumento da 

esperança de vida (I.N.E. 2006).  

 

Tabela 2 - Indicadores de População de Portugal (I) 

 
Taxa de 

crescimento 
efectivo 

c
axa de 

rescimento 
atural 

Taxa bruta de 
n m natalidade 

Taxa bruta de 
ortalidade 

Taxa bruta de 
upcialidade 

Taxa bruta 
de divórcio 

Taxa de 
ecundidade 

geral 
Í
de ff ndice sintético 

ecundidade 

Taxa de fecundi-
dade na adoles-

cência 

Nados vivos 
fora do casa-

mento 

 % ‰ N.º ‰ % 
Portugal           

1990 -0,54 0, 1 1 7
0, 1 1 7
0, 1 1 7
0, 1 1 6
0, 1 9, 6
0, 1 1 6
0, 1 1 6
0, 1 1 6
0, 1 1 6
0, 1 1 6
0, 1 1 6
0, 1 1 5
0, 1 1 5
0, 1 1 5
0, 1 9, 4
0, 1 1 4

14 1,7 0,3 ,2 0,9 46,5 1,6 23,9 14,7 
1991 -0,05 12 1,7 0,4 ,2 1,0 46,2 1,6 23,4 15,6 
1992 0,09 14 1,5 0,1 ,0 1,2 45,3 1,5 22,6 16,1 
1993 0,16 08 1,4 0,6 ,8 1,2 44,7 1,5 22,6 16,9 
1994 0,27 10 0,9 9 ,6 1,3 42,7 1,4 21,3 17,8 
1995 0,26 04 0,7 0,3 ,6 1,2 41,7 1,4 20,6 18,7 
1996 0,29 03 1,0 0,6 ,3 1,3 42,7 1,4 20,8 18,7 
1997 0,37 08 1,2 0,4 ,5 1,4 43,6 1,5 21,0 19,5 
1998 0,39 07 1,2 0,5 ,6 1,5 43,7 1,5 20,7 20,1 
1999 0,45 08 1,4 0,6 ,8 1,7 44,6 1,5 21,1 20,8 
2000 0,60 14 1,7 0,3 ,2 1,9 46,1 1,6 22,0 22,2 
2001 0,71 07 1,0 0,2 ,7 1,8 43,2 1,5 20,9 23,8 
2002 0,75 08 1,0 0,2 ,4 2,7 43,7 1,5 21,3 25,5 
2003 0,64 04 0,8 0,4 ,1 2,2 42,9 1,5 20,1 26,9 
2004 0,52 07 0,4 7 ,7 2,2 41,7 1,5 19,8 29,1 
2005 0,38 02 0,4 0,2 ,6 2,1 41,8 1,4 19,0 30,74 

 

Fonte: I.N.E.(2006) 

 

Actualmente, Portugal é um dos países da União Europeia com maior proporção de 

população idosa (ver Figura 12), traduzindo-se no fenómeno de envelhecimento popu-

lacional (ver Tabela 3), que é a diminuição da população em idades jovens e aumento 

da população em idades avançadas (I.N.E. 2006). 



 

Figura 12 – Evolução da população residente dos 0-14 anos e 65 anos e mais 

 

Fonte: I.N.E.(2006) 

 

 
Tabela 3 – Indicadores de População de Portugal (II) 

Proporção de 
casamentos 

católicos 

Índice de 
envelheci-

mento 

Índice de 
dependência 

de idosos 
Índice de 

longevidade
Relação de 

masculinidade 

Esperança de 
vida à nascença 

da população 
residente 

Idade média da 
mãe ao nasci-

mento do 
primeiro filho 

Idade 
média da 
mulher 

ao primeiro 
casamento 

Idade 
média do 
homem 

ao primeiro 
casamento 

População estrangei-
ra que solicitou 

estatuto de residen-
te por habitante 

 

% N.º Anos % 
Portugal           

1990 72,5 68,1 20,5 39,3 93,1 74,1 24,7 24,2 26,2 x 
1991 72,1 72,0 20,9 39,0 93,0 74,1 24,9 24,4 26,3 x 
1992 70,7 75,5 21,2 38,9 93,0 74,4 25,0 24,5 26,4 0,14 
1993 70,8 78,7 21,5 38,4 93,0 74,6 25,2 24,7 26,5 0,10 
1994 69,7 82,1 21,9 38,4 93,0 75,0 25,4 24,8 26,7 0,06 
1995 68,8 85,8 22,2 39,0 93,0 75,4 25,6 24,9 26,8 0,05 
1996 66,5 89,2 22,6 39,3 93,1 75,3 25,8 25,1 27,0 0,04 
1997 67,6 92,7 23,0 39,7 93,1 75,5 25,9 25,3 27,1 0,03 
1998 67,0 95,9 23,4 40,2 93,1 75,8 26,1 25,4 27,2 0,06 
1999 66,5 98,8 23,7 40,8 93,2 76,0 26,4 25,6 27,3 0,15 
2000 64,8 102,2 24,2 41,4 93,3 76,4 26,5 25,7 27,5 0,18 
2001 62,5 104,2 24,5 41,9 93,4 76,9 26,8 26,1 27,8 0,19 
2002 62,5 105,5 24,7 42,3 93,5 77,1 27,0 26,4 28,0 0,18 
2003 59,6 106,8 24,9 42,6 93,7 77,1 27,0 26,4 28,0 0,13 
2004 57,1 108,7 25,2 43,1 93,7 77,8 27,5 27,0 28,6 0,16 
2005 55,1 110,1 25,4 43,9 93,8 78,2 27,8 27,3 28,9 0,13 

 

Fonte: I.N.E.(2006) 
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Comparativamente ao último Census, 1991, realizado em Portugal, em 2006 observa-

se o declínio da proporção de jovens (dos 0 aos 24 anos) e o aumento das faixas etá-

rias compreendidas dos 25-59 anos e de mais de 70 anos (ver Gráfico 1), sendo o 

maior grupo etário o composto pelos indivíduos entre os 25-49 anos (ver Gráfico 2). 

 

Gráfico 1 – População portuguesa por grupo etário 
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Fonte: http://epp.eurostat.ec.europa.eu (Eurostat), adaptado pelo autor 

 

Gráfico 2 – Distribuição da população portuguesa por grupo etário e sexo 
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Fonte: http://epp.eurostat.ec.europa.eu (Eurostat), adaptado pelo autor 

 

Dos dados aferidos anteriormente, da realidade portuguesa, depreende-se que Portu-

gal está a sofrer uma grande alteração demográfica, que se caracteriza por um aumen-
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to progressivo e acentuado da população adulta e idosa, com consequentes implica-

ções ao nível social e económico, tendo, assim, os profissionais de marketing de procu-

rar e desenvolver novas formas de compreender a nova realidade e as necessidades 

do mercado. 

 

2.4.5. Envelhecimento e consumo 

A idade é, provavelmente, o fenómeno demográfico que mais influência tem no com-

portamento de compra do indivíduo. A idade e as consequentes mudanças biológicas, 

de status, sociais e psicológicas estão relacionadas com um conjunto de comportamen-

tos, valores e símbolos que definem as várias etapas de vida. Alguns produtos tendem 

a ser consumidos de forma distinta consoante a idade, como o vestuário, os brinque-

dos, os medicamentos, as bebidas e os cosméticos (Dubois 1993).  

 

No entanto, Pettigrew, Mizerski, e Donovan (2003) citando Fairley, explicam que quan-

do a população alvo é o consumidor sénior há uma possibilidade destes se sentirem 

ofendidos quando são feitas referências à sua idade. O que, de certa forma, vem enfa-

tizar a questão da presbiopia, quando é durante o próprio acto da compra que se infor-

ma o jovem presbita que a sua condição não é patológica mas “apenas” está relacio-

nada com a idade. Por outras palavras, está a dizer-se a um indivíduo de 40 anos 

(aproximadamente) que é um “novo velho”. Ou seja, este consumidor começa a ser 

identificado com uma população à qual ele (ainda) não pertence, nem se identifica. 

Antes desta associação, o indivíduo, certamente não se percepciona como sendo 

velho.  
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Por outro lado, a alteração do papel da mulher na sociedade e (consequentemente na 

família), com o seu crescente envolvimento na vida profissional activa, reduz-se o tem-

po disponível para as compras e a preparação de refeições, bem como se favorece a 

compra de produtos de confecção e uso rápidos, tais como produtos congelados, 

microondas e venda por correspondência. O duplo papel da mulher, profissional e fami-

liar, favorece o crescimento de rendimento disponível por família e, consequentemente, 

a necessidade de reestruturação do mercado (Dubois 1993). Da mesma forma, Dubois 

(1993), defende que a diminuição dos agregados familiares se deve à baixa de fecun-

didade; à diminuição da nupcialidade; ao recuo na idade de casamento e à progressão 

do divórcio (ver Tabela 2 e Tabela 3). 

 

A família, tal como o seu conceito, evolui com o passar do tempo. A noção de “ciclo de 

vida familiar” tem sido largamente utilizada no estudo e compreensão do comportamen-

to do consumidor, existindo várias referências na bibliografia das etapas que a com-

põem (Dubois 1993).  

 

Wells, e Gubar (1966) defendem que o ciclo de vida familiar é composto por nove eta-

pas:  

 

1. Jovem celibatário, com rendimentos limitados mas com investimento em recur-

sos discricionários e bens duradouros indispensáveis; 

 

2. Jovens casados sem filhos, com rendimentos crescentes devido ao envolvi-

mento do casal em actividades profissionais e consumo de bens duradouros; 
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3. Adultos casados com filhos menores de 6 anos, com necessidade de mais 

espaço para acomodação do agregado e mais investimento em bens e equipa-

mentos mais funcionais e complexos; 

 

4. Adultos casados com filhos de mais de 6 anos, com melhoria da situação 

financeira com a retoma da actividade profissional da mulher (muitas vezes 

abandonada com a chegada do primeiro filho). As despesas ainda são maiorita-

riamente guiadas pelas necessidades dos filhos; 

 

5. Casais mais velhos com filhos a cargo, com uma situação financeira mais 

confortável sendo a educação e a saúde a maior parte do investimento do casal; 

 

6. Casais mais velhos, sem filhos a cargo, chefe de família em actividade, é o 

auge da situação financeira do agregado que permite satisfazer necessidades 

fundamentais e necessidades de ordem superior; 

 

7. Idosos, casados, sem filhos a cargo, chefe de família reformado, em que o 

rendimento diminui e as despesas de saúde aumentam; 

 

8. Idoso, só, em actividade, com rendimentos elevados, ocupando as despesas 

com a saúde, viagens e lazer grande parte do investimento; 

 

9. Idoso, só, reformado, com rendimento baixo, sobressaindo necessidades bási-

cas como afecto, atenção, segurança. 

 

Estas mudanças, sociais e familiares, têm vindo a influenciar directamente o processo 

de compra do indivíduo, passando ambos a ter um papel activo no processo de decisão 
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de compra. Além da idade, também o género assume um papel fundamental neste pro-

cesso. Desta forma, assume-se, também, a importância do ciclo de vida familiar, num 

contexto de compra, na medida em que se torna evidente a necessidade de partilha da 

decisão, num casal, tendo ambos o mesmo peso no processo. Torna-se relevante 

compreender o contexto familiar actual do indivíduo para, assim, melhor se compreen-

der o seu comportamento, uma vez que as suas acções podem ter, ou não, influência 

directa do (e/ou no) seu companheiro(a). 

 

É muitas vezes no seio do seu ambiente familiar, que o indivíduo é, simultaneamente, 

avaliador e avaliado no seu processo de compra, quando este é conduzido de forma 

autónoma, i.e., após a compra de determinado produto/serviço, o indivíduo pode alterar 

a sua disponibilidade perante esse mesmo produto/serviço caso a decisão de compra 

seja contrária, ou provoque alguma insatisfação, no seu ambiente familiar (por exem-

plo, um indivíduo pode comprar uma gravata que o satisfaça e, caso a companheira 

demonstre sentimentos contrários aos seus, poderá nunca vir a usá-la). 

 

2.4.6. Envelhecimento e Presbiopia 

O envelhecimento humano é acompanhado por várias alterações fisiológicas, de entre 

as quais a diminuição da acuidade visual. Associado ao envelhecimento surge a pres-

biopia, como processo fisiológico universal, imutável e progressivo, sendo perceptível 

por volta dos 40 anos de idade, com a diminuição da acuidade visual de perto 

(Sant'Anna, Schor, Lipener, e Uras 2006). Embora a visão ao longe possa ser perfeita, 

com ou sem necessidade de usar óculos, a visão de perto, normalmente situada à dis-

tância de leitura ou trabalho, torna-se difícil (Wakefield 2000). Segundo Werner et 

al.(2000, p.487) “a presbiopia é um dos mais precoces sinais do envelhecimento natu-

ral (…).” 



 

Para melhor se perceber a presbiopia são necessários alguns conceitos básicos sobre 

o olho, que tem como função fundamental propiciar a formação das imagens sobre a 

retina. Ressalvando, no entanto, que não é pretensão aprofundar todos os mecanismos 

envolvidos no processo visual, nem os vários estudos que tentam explicar os fenóme-

nos relacionados com o surgimento fisiológico/etiológico da presbiopia, mas antes 

abordar o tema de modo a ser perceptível o fundamento da investigação. A melhor 

forma de se entender este mecanismo e os processos envolvidos é fazer-se uma ana-

logia a uma máquina fotográfica. O olho humano é um sistema óptico conjugado que é 

composto por duas lentes básicas: a córnea e o cristalino (ver Figura 13); a Íris (dia-

fragma), que controla a entrada de luz, variando o diâmetro de abertura de modo a alte-

rar a pupila de entrada, e a retina (película onde é formada a imagem, na máquina 

fotográfica). As lentes do olho humano têm potência dióptrica diferente, sendo uma 

delas constante e outra variável (cristalino). A variação de potência do Cristalino obtém-

se pela alteração da sua curvatura, ao variar a sua distância focal, sendo a distância, 

entre o cristalino e a retina, constante. Esta característica flexível do cristalino permite 

aumentar o seu valor dióptrico, de modo a conseguir focar na retina objectos próximos. 

Este processo tem o nome de “acomodação” (Bicas 1997). 

 

Figura 13 – Olho humano 

 

Fonte: Lang (2000) 
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Estudos demonstram que a variação da amplitude de acomodação, ou capacidade do 

olho focar objectos a várias distâncias, está relacionada com a idade e que esta diminui 

de maneira linear, universal e previsível, sendo o mecanismo de desenvolvimento da 

presbiopia ainda muito teórico (Werner et al. 2000). 

 

Segundo Sá, e Plutt (2001), a acomodação diminui progressivamente com a idade e os 

seus sintomas iniciam-se, geralmente, após os 40 anos. Esta perda gradual e fisiológi-

ca é denominada presbiopia e deve ser diferenciada de insuficiências de acomodação 

patológicas, como por exemplo, causadas por traumatismos, ou induzidas por medica-

mentos. 

 

A presbiopia não deve ser, portanto, confundida com defeito de visão e ocorre a todas 

as pessoas, quando começam a surgir os primeiros sinais como por exemplo a neces-

sidade de afastar um jornal para a leitura (Costa, e Leite 1998). 

 

Patel, e West (2007) defendem que a presbiopia é a perda da capacidade de acomo-

dação da lente (cristalino) relacionada com a idade e que resulta na incapacidade de 

focar objectos próximos, causando a alteração fisiológica mais comum no olho adulto. 

Alguns sintomas relacionados com o início da presbiopia são: a dor de cabeça, fadiga 

ocular, e afastar os objectos de modo a serem focados, sendo o comprimento dos bra-

ços o limite deste mecanismo de compensação. Outros sintomas são referidos por 

Werner et al. (2000) tais como cansaço visual durante a leitura, por vezes acompanha-

do de ardência ocular e lacrimejo, incapacidade de ler letras pequenas à distância nor-

mal de leitura e são tendencialmente piores no final do dia ou com condições de lumi-

nosidade inadequadas. A presbiopia faz parte do processo natural da vida e é, ainda, 

considerada uma condição irreversível. 
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Estudos desenvolvidos por Nirmalan, Krishnaiah, Shamanna, Rao, e Thomas (2006) 

referem que, na Índia, a presbiopia começa por volta dos 40 anos e que os resultados 

são similares aos obtidos na América central e em África, onde a presbiopia começa 

nos inícios dos 40 anos. Os mesmos autores referem que alguns aspectos, como a 

latitude geográfica e temperatura ambiente, podem estar relacionados com a variação 

da idade de início da presbiopia. 

 

O tratamento da presbiopia deve ser feito com correcção óptica adequada, de modo a 

permitir a visão de perto sem sintomas (Sá, e Plutt 2001), sendo os óculos o mais 

comum (Werner et al. 2000, Patel, e West 2007).  

 

Segundo Costa, e Leite (1998) torna-se inevitável o uso de lentes para visão de perto, 

destacando que um indivíduo que nunca tenha tido qualquer defeito visual, nunca terá 

dificuldade para ver objectos ao longe, com o aparecimento da presbiopia. Estas 

podem ser monofocais, bifocais, trifocais ou progressivos (Sá, e Plutt 2001, Sant'Anna 

et al. 2006). 

 

As lentes monofocais (um único foco) permitem excelente acuidade visual ao perto, 

mas não corrigem problemas refractivos da visão de longe, causando visão desfocada 

quando o indivíduo tenta ver objectos ao longe através destas lentes. As bifocais pos-

suem duas zonas de visão, longe e perto, permitindo corrigir problemas refractivos de 

longe e perto, tendo associado um efeito antiestético pela visibilidade do segmento de 

perto na lente. Estas lentes não corrigem a visão intermédia, ao contrário das trifocais 

que possuem um terceiro segmento que permite corrigir a visão intermédia. Grande 

parte dos problemas decorrentes da utilização de lentes bifocais e trifocais prende-se 

com o salto da imagem provocado pelos segmentos (um na lente bifocal e dois na lente 

trifocal) e pelo seu factor pouco atraente esteticamente. As lentes progressivas permi-
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tem uma correcção a todas as distâncias (longe, intermédio e perto) com uma variação 

gradual da potência da lente, em vez de mudanças bruscas, como é o caso das bifo-

cais e trifocais pelos segmentos que as compõem (Sant'Anna et al. 2006). 

 

Algumas das características dos vários tipos de lentes, para a correcção da presbiopia, 

foram compilados por Toit (2006), como se pode verificar no Quadro 4). 

 

Quadro 4 – Tipo de lentes e características 

 
Tipo de Lente 

 
 

Vantagens Desvantagens 

Monofocais  
(prémontados, unifocais de 
perto) 

Mais baratos. O indivíduo conseguirá ver 
nitidamente ao perto, mas 
verá desfocado quando olhar 
para o longe através dos 
óculos. 

Bifocais  
e multifocais (trifocais, pro-
gressivos) 

Úteis se o indivíduo tem difi-
culdades refractivas na visão 
de longe, ou se necessitam 
de ver nitidamente ao longe e 
ao perto. 

Normalmente mais caros que 
os monofocais e podem 
requerer algum tempo de 
adaptação. 

Fonte: Toit (2006) 

 

Patel, e West (2007) referem que a presbiopia afecta a qualidade de vida, especialmen-

te em países mais desenvolvidos, onde a escrita e a leitura são as tarefas mais solici-

tadas pela visão de perto. Os mesmos autores referem um estudo de McDonnell et al. 

que relaciona um efeito negativo significativo na qualidade de vida, no que concerne a 

saúde, da população norte-americana. 

 

Não havendo informação disponível, que seja credível, quanto ao número de presbitas 

corrigidos ou não, ou mesmo relativamente ao volume de unidades vendidas (de solu-

ções ópticas), pode depreender-se que a realidade portuguesa não é diferente da 

observada no resto do mundo. De acordo com dados do eurostat e assumindo que há 

a possibilidade de surgimento da presbiopia por volta dos 40 anos, não sendo um 



fenómeno estritamente despoletado dos 39 para os 40, pode assumir-se que, em Por-

tugal, existem 6.020.947 de pessoas, com mais de 35 anos, podendo estar na fase da 

presbiopia ou pré-presbiopia. De acordo com dados da Direcção Geral de Saúde, a 

terceira especialidade mais requisitada, pelos utentes dos hospitais, em 2004, foi a 

especialidade de Oftalmologia (ver Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 – Consultas externas, por especialidade, nos hospitais, segundo a frequência mais elevada, 

Continente, 2004 

 

Fonte: Direcção-Geral da Saúde (2006) 

 

Devido à especificidade do tema em estudo, e ao contrário dos temas anteriormente 

descritos, tornou-se particularmente difícil encontrar alguma literatura de suporte que 

enquadrasse precisamente o âmbito da pesquisa (presbiopia, atitudes e comportamen-

tos). Dos poucos autores que se debruçam nesta área (interligando o consumidor com 

emoções, atitudes e comportamentos e a presbiopia) aquele que mais se destaca e 

evidencia é Fylan, com diversas abordagens de estudo. 
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Fylan, Grunfeld, Turvey, e Desallais (2004) identificam quatro tipos de atitudes face à 

compra de óculos: estilo, visão, fugidios, interessados7, num estudo envolvendo 158 

presbitas, em que examinaram a motivação do indivíduo para visitar o óptico, percep-

ções de obstáculos no atendimento pelos ópticos, procura de informação e preferên-

cias na partilha da decisão de compra. Estilo, refere-se à importância de estar na moda 

e à imagem do indivíduo perante os outros; a Visão está relacionada com as atitudes 

para obter uma visão nítida e saudável; Fugidios, descreve as dificuldades percepcio-

nadas que estão associadas à visita do óptico e à compra de novos óculos; Interessa-

dos, corresponde ao desejo de informação e detalhes técnicos sobre as lentes. 

 

Segundo Fylan et al.(2004) a identificação das atitudes e crenças dos clientes indivi-

duais é de particular importância para os presbitas, pois estão perante a necessidade 

de escolha de um produto que tanto pode ser um monofocal, um bifocal ou um pro-

gressivo, com as suas vantagens e desvantagens e que variam em termos de preço, 

aparência, conveniência, conforto e facilidade de adaptação, tornando-se necessário 

identificar as expectativas que têm e o tipo de informação que requerem. Ainda de 

acordo com Fylan et al. (2004), embora os especialistas possam recomendar determi-

nado tipo de lentes durante os exames de visão, a maior parte do processo de decisão 

de compra decorre na óptica, existindo um consenso generalizado que o indivíduo 

pode não deter a informação e conhecimentos necessários para tomar a decisão sozi-

nho. 

 

 

 

 

7 Style, Vision, Avoiding e Seeking 
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Embora exista muita pesquisa sobre o envelhecimento e os seus estereótipos, não há 

muitos estudos que tentem perceber a forma como afectam a percepção de processos 

de envelhecimento relacionados com a idade, como a presbiopia (Fylan 2002). É 

amplamente aceite, pela comunidade científica, que para melhor se entenderem os 

processos relacionados com saúde e doença é necessário mais do que a tradicional 

abordagem médica em relação à doença, para uma visão mais ampla num contexto 

biopsicosocial, que olha o indivíduo não apenas como um sujeito passivo de doença e 

tratamento, mas antes considera o ambiente em que está inserido, os factores psicoló-

gicos associados à doença, dando-lhe um papel mais activo em todo o processo (Fylan 

2002).  

 

O modelo auto-regulador insere o indivíduo num processo activo de procura de resolu-

ção de um dado problema para lidar e minimizar as ameaças percebidas das conse-

quências físicas e emocionais da doença (Fylan 2002). Este modelo baseia-se em 

como a convergência de factores sociais, biológicos e psicológicos formam a percep-

ção de doença de um indivíduo (Hobro, Weinman, e Hankins 2004). O modelo auto-

regulador sugere que a percepção de doença afecta directamente a forma de lidar e a 

auto-gestão comportamental (Hobro et al. 2004). Assim, o indivíduo é motivado a agir 

de forma a retomar o equilíbrio o mais rapidamente possível. Este modelo descreve as 

percepções acerca da doença e as ameaças percebidas, sendo um conjunto de per-

cepções individuais acerca do seu estado de saúde e não o seu estado de saúde 

actual/real. O modelo denomina-se auto-regulador pois são as percepções do indivíduo 

que regulam as suas emoções e acções reciprocamente e possui três estádios: inter-

pretação dos sinais/sintomas de doença, lidar com os sinais/sintomas e situações 

decorrentes da própria interpretação, e avaliação da sua forma de lidar com a doença 

de forma a retornar ao estado pré-doença (Fylan 2002). 

 



Segundo o mesmo autor, aplicando o modelo auto-regulador à presbiopia, o indivíduo 

que comece a entrar na fase da presbiopia, sentirá dificuldades na leitura e posterior-

mente fará a sua interpretação desses sintomas, interligando-os com o seu conheci-

mento prévio da presbiopia e com os conselhos transmitidos pelas pessoas mais pró-

ximas. Isto fará com que o indivíduo tome consciência das implicações que possam 

decorrer ao nível da mudança de identidade que a presbiopia pode implicar. Associado 

a esta situação, o indivíduo tentará gerir as diversas emoções que surjam, ao mesmo 

tempo que tentará perceber o que lhe está a acontecer e como se desenvolverá este 

estado, evitando e negando que tem algum problema ou procurando informa-

ção/solução pela procura de um optometrista. Por último, espera-se que o indivíduo 

consiga lidar com a situação e, se necessário, reinterpretará a presbiopia ou adoptará 

novas formas de lidar com a presbiopia (ver Figura 14) (Fylan 2002). 

 

Figura 14 – Modelo auto-regulador da presbiopia 

*

* 

Fonte: Fylan (2002) 

                                            

 

 

* To cope* – lidar com; enfrentar; adoptar estratégias activas de forma a lidar com algo. 
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Ainda segundo Fylan (2002), o jovem presbita compreenderá rapidamente o seu pro-

blema, caso os efeitos desta tenham sido percepcionados através da família ou ami-

gos, que tenham já eles entrado na fase da presbiopia ou tenham visitado um óptico. 

Este indivíduo poderá, por outro lado, atribuir a sua dificuldade à falta de boas condi-

ções luminosas para ler o jornal ou à má impressão de um jornal. Uma vez descartadas 

todas as possibilidades, o indivíduo, finalmente, compreenderá que o seu problema 

deriva de mudanças na sua visão. A interpretação das causas é acompanhada de uma 

reacção emocional, que pode ser caracterizada por: 

 

• Alívio, pela dificuldade visual ser facilmente corrigida; 

• Ansiedade, com a perspectiva de visitar um optometrista; 

• Frustração, por ser incapaz de prevenir os problemas visuais; 

• Raiva, com a perda do controlo que o uso de óculos pode trazer; 

• Depressão, com a perspectiva de envelhecimento; 

• Resignação, perante o uso de óculos; 

• Aceitação da presbiopia como apenas outro aspecto da vida. 

 

Para ultrapassar esta situação, o indivíduo, pode adoptar estratégias activas, como por 

exemplo comprar óculos pré-montados, ou de negação, deixando de ler à noite. Se 

esta estratégia é percebida como eficaz, então a sua insegurança em relação à pres-

biopia diminuirá. Se a sua estratégia for percebida como ineficaz, então as suas dificul-

dades serão reassumidas e terá de adoptar nova estratégia, como por exemplo recor-

rendo a um optometrista (Fylan 2002). 
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Ainda segundo o mesmo autor, os efeitos psicológicos da presbiopia podem surgir de 

representações cognitivas de:  

 

• Dificuldades visuais sentidas e percepcionadas e como irão progredir, que pro-

duzem reacções emocionais dependentes da personalidade e estilo de vida. 

Indivíduos que nunca tenham usado óculos sentem esta transformação mais 

profundamente e experimentam sentimentos de perda de visão e controlo, uma 

vez que dependem de óculos ou sentem que é o optometrista que controla a sua 

visão; 

 

• Controlo percebido que o indivíduo tem sobre a sua visão, que em jovens presbi-

tas que percebam a causa das suas dificuldades visuais, empreenderão estraté-

gias para retomar o controlo da sua visão, comparando a sua situação com 

semelhantes, na medida em que a equiparação da sua situação (tipo de lentes 

ou grau de dificuldade visual) pode ser vantajosa; 

 

• A causa percebida da presbiopia, em que alguns indivíduos a poderão interpre-

tar como uma doença (embora muitos não o expressem claramente) ou associar 

a uma idade avançada (assumida mais frequentemente); 

 

• A mudança da auto-identidade decorrente da presbiopia, na medida em que, 

quando o indivíduo percepciona a presbiopia com envelhecimento, esta pode 

alterar a sua auto-identidade, uma vez que ao envelhecimento estão associados 

percepções e estereótipos. Provavelmente existem diferenças, entre homens e 

mulheres, no que respeita à forma como a presbiopia afecta a auto-identidade. 
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O impacto da presbiopia pode ser diminuído se o indivíduo tiver acesso a informação 

relevante, tal como a idade normal do aparecimento da presbiopia, quais os seus sinais 

e sintomas, qual a sua explicação e o que pode fazer para a corrigir. Além disso, pode 

desenvolver-se o sentimento de controlo do indivíduo sobre a sua visão, alertando-o 

para a disponibilidade de inúmeros modelos de armações, permitindo-lhe mudar de 

óculos as vezes que pretender. Isto permite diminuir o efeito negativo da utilização de 

óculos, mais ainda se estiverem associados a acessórios de moda. Da mesma forma, a 

apresentação de soluções, como as lentes progressivas, diminui a associação dos ócu-

los ao envelhecimento, como são o caso das bifocais e dos óculos de leitura, facilmen-

te conotados com sinais exteriores de envelhecimento (Fylan 2002). De acordo com 

Fylan, e Grunfeld (2005), a maioria dos clientes não discute os benefícios da vasta 

gama de lentes disponíveis, por desconhecimento e falta de informação por parte do 

seu especialista de visão e acabam por aceitar a recomendação dada por este.  

 

De acordo com Ajzen, e Manstead (2007), a teoria do comportamento planeado conse-

gue prever intenções e comportamentos com precisão e evidencia comportamentos, 

normativos e de controlo, que influenciam, ou não, a adesão a práticas de saúde reco-

mendadas. A teoria do comportamento planeado tem, também, importantes implica-

ções em intervenções desenhadas para produzir alterações nas intenções e nos com-

portamentos. Ao identificar alguns dos determinantes importantes do comportamento, a 

teoria permite desenhar intenções comportamentais e monitorizar os efeitos dessas 

intervenções sendo, assim, possível compreender onde tiveram o seu maior impacto, 

podendo dessa forma melhorar a influência no comportamento, caso este não tenha 

sido o desejado.  

 

Devem ser identificados os desejos e necessidades dos presbitas, durante as consul-

tas, para a tomada de decisão com informação prestada que seja relevante (Fylan, e 
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Grunfeld 2005). Os mesmos autores defendem, ainda, que a maior parte dos clientes 

estão menos preocupados com o preço do que se pensa, devendo a informação pres-

tada, ter por base as várias alternativas disponíveis, em vez das alternativas de baixo 

custo. A satisfação dos clientes pode ser significativamente aumentada se estes tive-

rem um papel activo na tomada de decisão, no entanto o processo pode ser inverso 

caso a informação prestada seja insuficiente ou de pouca qualidade (Fylan, e Grunfeld 

2002). Desta forma, os clientes preferem informação (verbal e escrita) relevante e con-

cisa, com explicações simples e diagramas facilmente identificáveis, que reflictam o 

seu próprio problema visual. Tanto a informação verbal como a escrita são altamente 

valorizadas, no que diz respeito aos procedimentos de examinação visual, de interpre-

tação de prescrições e conselhos práticos sobre cuidados com os olhos e visão (Fylan, 

e Grunfeld 2002). 

 

O modo mais eficaz de alterar comportamentos depende das intervenções que se 

focam na mudança das crenças normativas, comportamentais e de controlo (Ajzen, e 

Manstead 2007). 

 

 

2.5. Questões de Investigação 

De acordo com o fundamento teórico enunciado anteriormente, torna-se evidente que o 

comportamento de compra de um indivíduo sofre inúmeras influências, directas e indi-

rectas, que derivam das características próprias de cada indivíduo e/ou do seu meio 

exterior. 

 

Na sequência do estudo desenvolvido, muitas são as questões que se poderão levan-

tar a respeito da problemática do comportamento do consumidor perante a presbiopia, 
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ressaltando a questão: Será que, para o consumidor que entra na fase da presbiopia, 

ter de usar óculos é encarado como um sinal evidente de envelhecimento? 

 

Partindo desta questão principal, e uma vez que várias são as questões suscitadas ao 

longo do estudo, sente-se agora a necessidade, por forma a criar um fio condutor estru-

turado para desenvolvimento de estudo e metodologia, visando resultados conclusivos, 

de especificar algumas questões, ou sub questões, cujo objectivo é compreender, nas 

suas diversas vertentes, a questão de fundo. 

 

Como referido anteriormente, existe muita pesquisa sobre o envelhecimento e os seus 

estereótipos, mas não há muitos estudos que tentem perceber a forma como afectam a 

percepção de processos de envelhecimento relacionados com a idade, como a pres-

biopia (Fylan 2002). 

 

O indivíduo que comece a entrar na fase da presbiopia, sentirá dificuldades na leitura e 

posteriormente fará a sua interpretação desses sintomas, interligando-os com o seu 

conhecimento prévio da presbiopia e com os conselhos transmitidos pelas pessoas 

mais próximas. Isto fará com que o indivíduo tome consciência das implicações que 

possam decorrer ao nível da mudança de identidade que a presbiopia pode implicar, 

podendo ser encarado como um dos primeiros sinais de envelhecimento, precisando 

para tal de correcção óptica adequada (Werner et al. 2000, Sá, e Plutt 2001). O indiví-

duo é, então, motivado a agir de modo a retomar o equilíbrio o mais rapidamente pos-

sível (Hobro et al. 2004), tendo por base as percepções acerca da doença e as amea-

ças percebidas, sendo um conjunto de percepções individuais acerca do seu estado de 

saúde e não o seu estado de saúde actual/real. Associado a esta situação, o indivíduo 

tentará gerir as diversas emoções que surjam, ao mesmo tempo que tentará perceber o 

que lhe está a acontecer e como se desenvolverá este estado, evitando e negando que 
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tem algum problema ou procurando informação/solução consultando um especialista. 

Espera-se, portanto, que o indivíduo consiga lidar com a situação e, se necessário, 

reinterprete a presbiopia ou adopte novas formas de lidar com ela (Fylan 2002). 

 

O indivíduo percepciona o seu envelhecimento quando se consciencializa de alguns 

sinais muitas vezes notados por volta dos 40 anos, levando-os a sentir que se estão a 

tornar velhos (Silva et al. 2006). Segundo Costa et al. (1999) o processo torna-se mais 

evidente na mulher e é mais discreto no homem. 

 

Com o decorrer dos anos, o indivíduo passa a utilizar recursos protésicos, como próte-

ses dentárias, óculos, aparelhos auditivos, etc., tornando-se, assim, evidente o enve-

lhecimento, associado ao aparecimento de cabelo e barba grisalhos, rugas na pele, e 

alterações de certos parâmetros somáticos que transformam as dimensões corporais 

externas (Douglas 2002). A par destas transformações exteriores visíveis, envelhecer 

significa aproximar-se do estereótipo do idoso, com implicações ao nível da perda das 

capacidades físicas, intelectuais e sociais (Costa et al. 1999), podendo haver uma 

associação imediata entre usar óculos, visão imperfeita, envelhecimento, e, conse-

quentemente, incapacidade (Battini et al. 2006). Estas crenças encontram-se relacio-

nadas com a forma como o indivíduo percepciona um determinado objecto, atribuindo-

lhe características, qualidades ou atributos (Fishbein, e Ajzen 1972). Em associação 

com os afectos, as crenças contribuem para as atitudes deste. As atitudes são um tra-

balho cognitivo de avaliação de crenças, pelo reflexo directo (experiência pessoal) ou 

indirecto (pais, amigos, familiares) no indivíduo (Ajzen, e Fishbein 2000). Estas crenças 

e atitudes podem evidenciar uma relação directa entre a utilização de óculos e enve-

lhecimento.  
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Importa, portanto, compreender de que forma encara o jovem presbita esta etapa e de 

que forma a percepciona, que, daí em diante, se verá confrontado com a necessidade 

de usar uma “muleta” para o resto da vida, se quiser ler e ver objectos próximos.  

 

Será a presbiopia o virar da página do indivíduo, em termos da sua idade social, e não 

apenas da sua idade cronológica? Como encara o indivíduo a necessidade de usar um 

objecto que ele próprio associa a pessoas envelhecidas? Será que psicologicamente 

está preparado para lidar com estas emoções/sentimentos? Que atitudes adoptará? 

Vai esconder? Vai adoptar estratégias para ultrapassar esta situação? Haverá diferen-

ças entre homens e mulheres, numa sociedade cada vez mais virada para o “exterior”, 

para a imagem? Esta associação ao envelhecimento será apenas uma etapa, o choque 

inicial de um processo de auto-aceitação e consequentemente de resignação? Sentirá 

e comportar-se-á da mesma forma um jovem presbita, com estas evidências, que um 

presbita já confirmado (que provavelmente já passou por esta fase e está, agora, na 

sua fase de aceitação/resignação). Que influências terão a cultura e os valores indivi-

duais nesta associação ao envelhecimento, com a utilização de um acessório para ver? 

Poderá estar associado ao objecto – poderá ser minimizado, com correcção através de 

outro meio (Lentes de contacto; cirurgia refractiva, etc.)? Poderá este receio/impacto 

inicial de evidência de passagem a outra etapa da vida, ser minimizado com informa-

ção relevante sobre as causas, correcção, etc? Poderá ser apenas o fruto de crenças e 

valores culturais/pessoais/sociais, que facilmente serão desmistificados com a informa-

ção correcta acerca da presbiopia? Procurará um indivíduo a informação sobre a sua 

condição como forma de minimizar estes sentimentos, ou para tentar encontrar estra-

tégias que o assistam no combate a este sinal? Será que a aceitação/resignação da 

presbiopia faz com que o individuo se conforme, não tendo já a necessidade de a 

esconder perante os outros? Será por isto que os jovens presbitas se preocupam mais 

em serem vistos como pessoas mais envelhecidas? 
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De forma a sintetizar o exposto anteriormente, serão consideradas as seguintes ques-

tões de investigação, para este estudo:  

 

a. O jovem presbita sente-se mais velho, quando entra na fase da presbiopia, do 

que um presbita mais velho? 

b. As mulheres sentem-se mais velhas, quando entram na fase da presbiopia, do 

que os homens? 

c. O indivíduo esconde a presbiopia optando por óculos que minimizem a evidência 

da mesma? 

d. O jovem presbita, quando se apercebe da sua condição, procura recolher infor-

mação acerca da presbiopia? 

e. Os jovens presbitas preocupam-se mais em serem vistos como velhos, por 

entrarem na presbiopia, que os presbitas mais velhos? 
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3. Questões de Investigação e Metodologia 

 

Esta etapa no processo de investigação é a base para se estudar e aprofundar conhe-

cimentos sobre a população.  

 

Este capítulo debruça-se sobre a elaboração a estratégia metodológica adoptada, defi-

nindo o modelo utilizado, o planeamento do estudo, caracterizando a amostra, expli-

cando a forma como a recolha de dados foi efectuada para estudar as questões de 

investigação e definindo os recursos utilizados. 

 

 

3.1. Questões de investigação  

   

Inerentes ao processo de investigação, foram, no decurso deste estudo, elaboradas as 

seguintes questões de investigação, tal como referido no capítulo anterior: 

 

a) O jovem presbita sente-se mais velho, quando entra na fase da presbiopia, do 

que um presbita mais velho? 

  

Esta questão procura compreender a diferença, caso exista, na percepção de envelhe-

cimento, por parte do jovem presbita, em comparação com um presbita que já use ócu-

los de ver ao perto há mais tempo. Procura, também, compreender se o envelhecimen-

to associado ao uso de óculos de ver ao perto é apenas sentido numa fase inicial 

(quando se entra na fase da presbiopia). 
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b) As mulheres sentem-se mais velhas, quando entram na presbiopia, do que os 

homens?  

 

Importa compreender se existem diferenças significativas entre homens e mulheres, 

em relação à entrada na fase da presbiopia. Desta forma podem ser encontradas for-

mas relevantes de actuar, no momento da compra, consoante o sexo do indivíduo. 

 

c) O indivíduo esconde a presbiopia optando por óculos que minimizem a evi-

dência da mesma?   

 

Esta questão procura compreender se existem formas do indivíduo “compensar” a sua 

evidência exterior, i.e., se procura soluções/produtos que não demonstrem perante os 

demais, sinais que ele não queira transmitir. Poderá ser útil para, no momento da deci-

são de compra, receber propostas que ele próprio enquadre nesta categoria, facilitando 

a decisão. Por vezes, estas acções por parte do indivíduo, poderão não ser claramente 

demonstradas por ele, pois pode não querer afirmar directamente quais as suas inten-

ções. Procura ainda compreender se esta acção está associada ao objecto em si. Ou 

seja, se o indivíduo associa, por exemplo, as lentes bifocais a alguém mais velho, 

poderá querer optar por outro tipo de lentes que facilmente possam ser associadas a 

qualquer faixa etária. Poderá, ainda, e caso receba a informação, optar por outro tipo 

de soluções/produtos (por exemplo lentes de contacto, cirurgia refractiva, etc.). Daí a 

importância de se compreender se esta situação pode ser real. 



113 

 

 

 

d) O jovem presbita, quando se apercebe da sua condição procura recolher 

informação acerca da presbiopia?  

 

Intimamente interligada com a questão anterior, surge a necessidade de compreender 

se o indivíduo (jovem presbita) procura informação acerca da sua condição. Esta pode 

ser para compreender, de facto, o que está a acontecer, ou, inclusive, para adaptar 

estratégias que possam melhor enquadrar a sua necessidade de esconder, ou não, a 

presbiopia. 

 

 

e) Os jovens presbitas preocupam-se mais em serem vistos como velhos, por 

entrarem na presbiopia, que os presbitas mais velhos?  

 

Por último, importa compreender se o jovem presbita se preocupa mais em ser visto 

como mais velho, ou a envelhecer, perante os outros do que o presbita confirmado 

(que já use óculos para a presbiopia há mais tempo). Esta questão procura compreen-

der se existe um processo de aceitação/resignação do indivíduo presbita confirmado, 

em relação ao envelhecimento, e se pode existir um processo de negação inicial, para 

o jovem presbita.  
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3.2. Metodologia 

Tendo como base uma fundamentação filosófica, os diferentes métodos de investiga-

ção complementam-se de forma a descrever, correlacionar ou predizer os fenómenos 

em estudo (Fortin 2000).  

 

Ainda segundo a mesma autora, as correntes filosóficas diferem segundo as percep-

ções individuais da realidade, da ciência e da natureza humana. Desta forma, diferen-

tes perspectivas filosóficas do conhecimento implicam formas alternativas de desenvol-

ver o conhecimento, e portanto, diferentes métodos de investigação. As duas escolas 

que prevalecem no que diz respeito ao desenvolvimento do conhecimento são a cor-

rente positivista lógica, que corresponde ao método de investigação quantitativo, e a 

nova corrente (ou naturalista), que corresponde ao método de investigação qualitativo. 

Estas duas metodologias são complementares pois ambas contribuem para o desen-

volvimento do conhecimento embora por vias opostas. 

 

A metodologia quantitativa foi a metodologia que serviu de base para esta dissertação 

de mestrado pelo seu carácter científico, objectivo, impessoal e universalmente aceite. 

Esta metodologia facilita a interpretação e análise dos resultados obtidos visto serem 

inúmeras as limitações, quer temporais, quer com o próprio âmbito da pesquisa, que, 

por ser alvo de pouca investigação, levantou desde muito cedo algumas dificuldades 

em termos de bibliografia disponível, dados secundários e informação relevante. É uma 

metodologia quantitativa, que tem como fonte de dados o inquirido, através da informa-

ção obtida por questionário. 

  

O modelo que serviu de apoio à elaboração do questionário e interpretação dos dados 

foi a teoria do comportamento planeado de Ajzen (1991), apresentado no capítulo 2. 
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3.3. Planeamento do estudo 

Para a concretização deste trabalho, estavam previstos, inicialmente 18 meses no total, 

num período que seria compreendido entre os meses de Abril de 2006 e Outubro de 

2007, e que foi alargado por um período de 3 meses, compreendidos entre Novembro 

de 2007 e Janeiro de 2008. 

 

O processo de realização da presente dissertação englobou as seguintes fases: 

• Revisão da literatura, desde o inicio até à elaboração escrita da tese, mantendo-

se até estar definitivamente dada como concluída; 

• Desenho do estudo e recolha de dados secundários com a duração de 4 meses; 

• Trabalho de campo com questionários e recolha de dados, com a duração de 4 

meses;  

• Análise e validação dos dados recolhidos com a duração de 4 meses; 

• Elaboração da tese: com a duração de 6 meses; 

• Revisão de textos com a duração de 3 meses. 

 

 

3.4. A Amostra 

O universo compreende todas as pessoas, grupos e objectos que partilham as mesmas 

características e que são definidas pelos critérios para o estudo. Uma amostra é o sub-

conjunto de elementos, retirados da população acessível, i.e., a porção da população 

que está ao alcance do investigador, que são convidados a participar no estudo (Fortin 

2000). 
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Desta forma, nesta dissertação, foi definida uma amostragem não-casual (não probabi-

lística), dependente da disponibilidade dos respondentes, visto tratar-se de um conjunto 

de indivíduos com características particulares, não sendo exequível uma recolha de 

dados extensa a uma população estatisticamente significativa. 

 

A escolha de uma amostragem não-probabilística prende-se com o facto de não existir 

outra alternativa viável para o presente estudo, tendo limitações em termos temporais, 

financeiros, materiais e humanos, necessários para a concretização de uma pesquisa 

com uma amostra probabilística, realizando-se, como tal, uma pesquisa exploratória 

em que o objectivo principal é a obtenção de conhecimentos sobre o assunto e gerar 

as questões em estudo. Esta amostra não-probabilistica é uma amostra por conveniên-

cia, pois os inquiridos são indivíduos facilmente disponíveis. 

 

Assim, foram estudados 81 indivíduos, junto a estabelecimentos de óptica, na área da 

Grande Lisboa, que se encontram numa fase inicial da presbiopia (jovens presbitas) ou 

já presbitas confirmados (com mais de 45 anos de idade), que era o requisito básico 

para o questionário. 

 

Realizaram-se os questionários, todos os dias da semana, incluindo fins-de-semana, 

em horários diversos, entre as 10 horas da manhã e as 19 horas e durante os meses 

de Agosto de 2007 e Novembro de 2007. Foram escolhidas lojas de rua (Avenida da 

República e Rossio) com grande afluência e lojas de centros comerciais (C.C. Colom-

bo; C. C. Oeiras Parque; C. C. Vasco da Gama). O objectivo desta selecção de horário 

e localização foi tentar abranger diferentes tipos de consumidor.   
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3.4.1. A recolha de dados 

Foi efectuado um questionário (ver Anexo 2) aos respondentes, que, além dos dados 

de identificação, apresentava questões que aferiam atitudes e comportamentos do con-

sumidor perante a presbiopia, testando as questões de investigação enunciadas na 

dissertação. 

 

A recolha de dados, a solicitação de participação e a informação acerca do objecto de 

estudo foram comunicados, ao respondente, verbalmente, não sendo incluída no ques-

tionário, uma vez que era o próprio inquiridor a fazer as perguntas e o registo das res-

postas no questionário. Desta forma, conseguia-se ultrapassar alguma dúvida decor-

rente da interpretação das questões. O questionário utilizado foi elaborado de forma 

estruturada contendo perguntas com respostas fechadas, solicitando ao respondente a 

resposta dentro de uma série de opções pré-determinadas, sendo a aplicação do ques-

tionário mais rápida, de menor dificuldade e diminuindo o erro de interpretação, tornan-

do, consequentemente, mais fácil o tratamento de dados. Foi utilizada a escala de dife-

rencial semântico de 7 pontos em todas as questões, excepto na caracterização demo-

gráfica. Foi, também, usada uma escala bipolar (-3 a +3) em algumas perguntas que 

determinam as crenças comportamentais, tal como sugerido por Ajzen (1991). De 

acordo com este autor, poder-se-iam, também, utilizar escalas de diferencial semânti-

co, mas com escalas bipolares conseguem representar-se as avaliações favoráveis 

com valores positivos e as desfavoráveis com valores negativos. Não existindo escalas 

ideais para determinar o peso das crenças e as crenças em si, será razoável admitir 

que, com a escala bipolar, o valor mais baixo da escala representa uma avaliação 

negativa, enquanto que o valor mais alto uma positiva (Francis, Eccles, Johnston, Wal-

ker, Grimshaw, Foy, Kaner, Smith, e Bonetti 2004b). Desta forma, o resultado obtido 
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indica a direcção da atitude. Assim, o alcance de possíveis pontuações, em que o zero 

é o valor neutro, é fácil de interpretar. 

 

Antes da aplicação do questionário final, foi elaborado um questionário base, com a 

finalidade de testar a aplicação prática, compreensão por parte dos respondentes e a 

sua validade. Foi aplicado um pré-teste a 10 indivíduos, que por conveniência faziam 

parte do círculo de conhecimentos do autor. De uma forma geral o questionário foi bem 

compreendido pelos respondentes, pelo que não houve necessidade de reformular 

perguntas, sendo apenas de destacar que se fizeram alguns ajustes à forma como o 

entrevistador conduzia o entrevistado, durante o questionário, de forma a tornar claro o 

objecto de estudo e ajudar, sem interferir, nas respostas. Foi, também, elaborado um 

levantamento qualitativo, em entrevistas individuais a sete pessoas, duas do sexo 

feminino e cinco do masculino, com cerca de 30 minutos por entrevistas, de forma a 

identificar quais os itens que surgem quando se levanta a questão da necessidade de 

usar óculos de ver ao perto. Estas entrevistas, foram realizadas em horário laboral, 

durante o mês de Julho de 2007, nos locais onde posteriormente se realizaram os 

questionários. Estes respondentes encontravam-se na faixa etária dos 40 aos 55 anos. 

O questionário base, que serviu para evidenciar as crenças salientes dos responden-

tes, encontra-se no Anexo 1. Durante a entrevista, era requerido aos entrevistados que 

respondessem de forma aberta às questões. O Quadro 5 apresenta alguns dos itens 

mais representativos da análise das entrevistas. Estes resultados serviram de input 

para a realização do questionário final, tal como referido por Francis et al. (2004a) e  

Ajzen (1991). 
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Quadro 5 – Dados relevantes das entrevistas qualitativas 

Questões Respostas 

Quais acredita serem as vantagens/desvantagens 
de usar óculos para ler? 

“Útil”; “faz-me parecer velho”; “tenho de andar 
sempre com eles”; “já consigo enfiar uma linha 
numa agulha”  

Existe mais alguma coisa que associe ao ter de 
usar óculos de ver ao perto? 

“Não consigo ler sem eles”; “mostram a minha 
idade”; “frustração”; “deixei de ter uma visão per-
feita”; sem eles não consigo fazer nada” 

O que pensam pessoas próximas de si sobre ter de 
usar óculos de ver ao perto? 

“O meu filho diz que pareço mais velha”; “há quem 
goste”; “o meu marido diz que me ficam bem”; 
“dizem que envelheci 10 anos”; “pensam que se 
vejo mal, devo usar”; “que estou a ficar velho” 

Indique 3 palavras que associe ao facto de usar 
óculos de ver ao perto 

“Incapacidade”; “velhice”; “défice”; “dependência”; 
“tristeza”; “preocupação”;  
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4. Apresentação e Análise de Resultados 

Tendo como base o modelo do comportamento planeado elaborou-se o questionário 

incluindo variáveis que aferissem intenção, atitude, norma subjectiva e controlo com-

portamental percebido. Todas estas determinantes foram calculadas pelo método direc-

to, tal como referido por Francis et al.(2004a). Os índices foram calculados a partir de 

afirmações, determinantes de cada variável do modelo, em escalas de sete pontos. 

 

As questões incluídas nos índices são: 

 

Intenção, que inclui afirmações a serem pontuadas numa escala de sete pontos (con-

cordo totalmente – discordo totalmente), tais como: “Tenciono usar óculos de ver ao 

perto para ler”; “espero usar óculos de ver ao perto para ler”; “vou usar óculos de ver ao 

perto sempre que necessite de ler”. 

 

Atitude, que consiste em 6 perguntas com adjectivos, positivos e negativos, associadas 

a uma escala de sete pontos, tais como: “para mim usar óculos de ver ao perto é” 

(extremamente fácil – extremamente difícil); “ de uma maneira geral para mim usar ócu-

los é” (bom/mau; agradável/desagradável; útil/inútil; fácil/difícil) e “para mim ter de usar 

óculos de ver ao perto é” (muito problemático – pouco problemático).   

 

Norma Subjectiva, com três questões unipolares de sete pontos, que mediam a norma 

subjectiva em relação ao uso de óculos de ver ao perto. Estas questões são: “Pessoas 

próximas de mim consideram que eu (devo/não devo) usar óculos de ver ao perto”; 

“Pessoas cuja opinião eu valorizo consideram que eu devo usar óculos de ver ao perto 

para ler” (concordo totalmente/discordo totalmente) e “Para o meu óptico/especialista 
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de visão é importante que eu use óculos de ver ao perto para ler” (concordo totalmen-

te/discordo totalmente).  

 

Controlo comportamental percebido, inclui questões como: “Penso que consigo usar 

óculos de ver ao perto quando preciso de ler”; “ter de usar óculos de ver ao perto 

depende inteiramente de mim” e “a necessidade de usar óculos de ver ao perto, para 

ler, está para além do meu controlo”. Todas as questões possuíam uma escala de 7 

pontos, com os extremos desde concordo totalmente até discordo totalmente. 

 

Dados demográficos, foi o último grupo do questionário que levantava questões acerca 

da idade, sexo, escolaridade, rendimento, tipo de lentes que usam, há quanto tempo 

usam óculos, se era a primeira vez que usavam óculos. 

 

Os resultados obtidos, do questionário elaborado, foram analisados e submetidos a 

tratamento com recurso ao software SPSS, versão 13.0. Este estudo utilizam diversos 

métodos analíticos como: estatísticas descritivas (utilizadas para sintetizar os dados 

que resultaram das respostas ao inquéritos). Procedeu-se à comparação de respostas 

para avaliação da importância das variáveis ou das diferenças entre os diferentes indi-

víduos ao nível da caracterização demográfica; gráficos (fornecem uma imagem de 

melhor compreensão proporcionando uma perspectiva mais rápida e ampla na análise 

dos resultados); testes de hipóteses; correlação bivariada; técnicas de análise multiva-

riada (tais como obtenção de tabelas de dupla entrada, regressão linear, e testes de 

fiabilidade). 

 



4.1. Caracterização Sócio-Demográfica da Amostra 

A caracterização da amostra é importante para a compreensão da problemática em 

estudo e dos fenómenos subjacentes.  

  

Da amostra de 81 indivíduos, obtiveram-se distribuições numéricas e percentuais que 

os caracterizam. Da análise da amostra constata-se que 56,8% dos inquiridos são do 

sexo feminino e 43,2% do sexo masculino (ver Gráfico 4).  

Tabela 4 – Distribuição pelo Sexo 

  Frequência Percentagem Percentagem Acumulada 
Masculino 35 43,2 43,2 
Feminino 46 56,8 100,0 
Total 81 100,0   

 

Gráfico 4 – Caracterização por Sexo 

 

 

Destes, 34,6% têm idades compreendidas entre os 40 e os 44 anos, 25,9% apresen-

tam idades entre os 45 e os 50 anos e 24,7% têm mais de 50 anos (ver Gráfico 6). 

Tabela 5 – Distribuição pela Idade (44 anos ou menos e 45 anos ou mais) 

Idade Frequência Percentagem Percentagem Acumulada 
44 anos ou menos 40 49,4 49,4 
45 anos ou mais 41 50,6 100,0 
Total 81 100,0   
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Gráfico 5 – Distribuição pela Idade (44 anos ou menos e 45 anos ou mais) 

44 anos ou menos

45 anos ou mais

 

 

Tabela 6 – Distribuição pela Idade 

Idade Frequência Percentagem Percentagem Acumulada 
Menos de 30 2 2,5 2,5 
30-34 3 3,7 6,2 
35-39 7 8,6 14,8 
40-44 28 34,6 49,4 
45-50 21 25,9 75,3 
Mais de 50 20 24,7 100,0 
Total 81 100,0   

 

Gráfico 6 – Caracterização pela Idade 

 

 

 A maior parte dos indivíduos, 35,8%, apresenta rendimentos entre os 1000 e os 1499 

euros, 28,4% apresentam rendimentos entre os 500 e os 999 euros e apenas 6,17% 

apresentam rendimentos inferiores a 500 euros (Gráfico 7).  

123 

 



 

Tabela 7 – Distribuição de Rendimentos mensais (em euros) 

  Frequência Percentagem Percentagem Acumulada 
Menos de 500 5 6,2 6,2 
500-999 23 28,4 34,6 
1000-1499 29 35,8 70,4 
1500-1999 15 18,5 88,9 
Mais de 1999 9 11,1 100,0 
Total 81 100,0   

 

Gráfico 7 – Rendimento mensal dos inquiridos 
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No que respeita à escolaridade destacam-se os indivíduos com a escolaridade ao nível 

do ensino secundário, 46,91%, seguidos dos indivíduos com estudos superiores, 

29,63% e por último, 23,46% correspondem a indivíduos com o ensino básico (Gráfico 

8). 

Tabela 8 – Distribuição pelo nível de escolaridade 

  Frequência Percentagem Percentagem Acumulada 
Básico 19 23,5 23,5 
Secundário 38 46,9 70,4 
Superior 24 29,6 100,0 
Total 81 100,0   
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Gráfico 8 – Nível de Escolaridade da Amostra 

 

 

Dos 81 indivíduos, 67,9% nunca tinham usado óculos antes (Gráfico 9) e 82,7% nunca 

tinham usado óculos antes de entrarem na presbiopia ( Gráfico 10). 

 

Tabela 9 – Distribuição pelos primeiros óculos que usa 

  Frequência Percentagem Percentagem Acumulada
Sim 55 67,9 67,9
Não 26 32,1 100,0
Total 81 100,0   

 

Gráfico 9 – Primeiros óculos que usa                          

 

 

Tabela 10 – Usava óculos antes da presbiopia 

  Frequência Percentagem Percentagem Acumulada
SIM 14 17,3 17,3
Não 67 82,7 100,0
Total 81 100,0   
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Gráfico 10 – Usava óculos antes da presbiopia 

 

 

Dos inquiridos, 49,4% usam lentes unifocais e 40,7% lentes progressivas (Gráfico 11) e 

a maioria usa óculos há menos de 5 anos, 65,4% (Gráfico 12). 

Tabela 11 – Tipo de óculos que usa actualmente 

  Frequência Percentagem Percentagem Acumulada 
Progressivas 33 40,7 40,7 
Bifocais 3 3,7 44,4 
Unifocais 40 49,4 93,8 
Outras 5 6,2 100,0 
Total 81 100,0   

 

Gráfico 11 – Tipo de lente que usa actualmente 

 

 

Tabela 12 – Há quanto tempo usa óculos 

126 

 

  Frequência Percentagem Percentagem Acumulada 
Há mais de 10 anos 23 28,4 28,4 
Entre 5 e 10 anos 5 6,2 34,6 
Há 5 anos ou menos 53 65,4 100,0 
Total 81 100,0   



Gráfico 12 – Há quanto tempo usa óculos 
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 e análise dos resultados 

 frequências, médias e os desvios padrão dos dados obtidos, 

s de fiabilidade (Cronbach alpha) de forma a medir a consistência 

riaram-se novas variáveis, com as questões apropriadas a cada 

a 13). Estas novas variáveis são as correspondentes do modelo 

mento planeado: intenção, atitudes, norma subjectiva e controlo 

bido. Para cada uma destas novas variáveis foi testada a fiabili-

r valor acima de 0.60 considera que existe uma correlação rele-

2004a). No entanto, importa referir que, segundo Ajzen (1991), 

ão é necessário haver consistência interna elevada para as com-

inam atitude, norma subjectiva e controlo comportamental perce-

e assumir que as crenças salientes sejam internamente consis-

 indivíduo em relação a um comportamento pode ser ambivalen-

sse mesmo comportamento pode produzir resultados positivos, 
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Tabela 13 – Determinantes totais do modelo (Escala 1 a 7, n=81) 

Média Desvio Padrão Alpha 
Intenção directa, total 2,77 1,21 0,792 

Atitude directa, total 4,06 1,25 0,811 
Norma Subjectiva, total 2,74 1,21 0,895 

Controlo Comportamental Percebido, total 2,61 1,07 0,500 
 

As diferenças entre as determinantes foram calculadas com análises de correlação 

(Pearson’s r). A Figura 15 ilustra o modelo em análise. Nesta figura, encontra-se a aná-

lise das determinantes do modelo, calculadas pelo método directo, tal como referido 

por Francis et al.(2004a). Assim, apenas as variáveis directas da atitude em relação ao 

comportamento, norma subjectiva e controlo comportamental percebido, serão analisa-

das. 

  

Figura 15 – Modelo da Teoria do Comportamento Planeado 

 

a) Correlação das três perguntas que compõem o CCP e a Intenção 

** sig. < 0,001 

* sig. < 0,05 

 

Uma vez que todas as determinantes possuem valores de consistência interna superior 

a 0.60, excepto o Controlo Comportamental Percebido (0.500), foi necessário avaliar 

cada uma das questões que compunham esta última determinante. Assim, tornou-se 
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necessário criar um índice sintético do Controlo Comportamental Percebido através da 

análise factorial (Quadro 6). Desta forma consegue explicar-se uma variância a 50,4% 

(Quadro 7), sendo cada uma das suas componentes, correlacionada com a intenção, 

tal como verificado na figura anterior. 

 

Quadro 6 – Análise Factorial dos Componentes Principais 

Componentes

  1 
Penso que consigo usar óculos de ver ao perto quando preciso de ler ,658
Ter de usar óculos de ver ao perto depende de mim ,658
A necessidade de usar óculos de ver ao perto para ler esta para além do meu controlo ,805

 
  
 

Quadro 7 – Variância Total Explicada 

Componentes  
  Total % da Variância % Cumulativa
1 1,513 50,440 50,440
2 ,871 29,041 79,481
3 ,616 20,519 100,000

 
 

Através de regressão linear, sendo a variável intenção a dependente e as restantes 

independentes, conseguiu-se um R2 ajustado de 0,767 que é considerado satisfatório. 

O Quadro 8 apresenta os resultados da ANOVA aplicada para avaliar o significado da 

regressão. Observa-se que a correlação múltipla de 0,884 é significativa (p<0,001). 

 

Quadro 8 – Análise de variância 

ANOVA – PBC dividida nas suas 3 questõesb

Modelo   
Soma dos 
Quadrados df 

Média  
dos Quadrados F Sig. 

Regressão 91,779 5 18,356 53,667 0,000a

Residual 25,653 75 0,342     
1 

Total 117,432 80       
a. Predictores: (Constante), a necessidade de usar óculos de vp para ler esta para   
alem do meu controlo, atitudesdirectatpb, ter de usar oculos de vp depende de mim, 
penso que consigo usar óculos de vp quando preciso de ler, NSdirectaTPB 
b. Variável Dependente: intencaodirectatpb 
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Foi encontrada uma forte correlação entre a Norma Subjectiva e a Intenção (p<0,001), 

uma fraca correlação entre a Atitude e Intenção, tal como entre a Atitude e a Norma 

Subjectiva. No entanto foi encontrada uma correlação moderada entre a Atitude e o 

Controlo Comportamental Percebido (nas questões: “Penso que consigo usar óculos de ver ao 

perto quando preciso de ler”; “Ter de usar óculos de ver ao perto depende de mim”) (p<0,05) e uma forte 

correlação entre o Controlo comportamental percebido e a Norma Subjectiva (p<0,001). 

 

Quadro 9 – Coeficientes: Atitudes, Norma Subjectiva e CCP (3 questões) com a Intenção 

Coeficientes Estandardizados 
Modelo   Beta t Sig. 

(Constantes)   -0,095 0,924
Atitudes directa TPB 0,017 0,298 0,767
N.S.directaTPB 0,665 8,115 0,000
Penso que consigo usar óculos de ver ao perto quando 
preciso de ler 0,169 2,195 0,031

Ter de usar óculos de ver ao perto depende de mim 0,168 2,893 0,005

1 

A necessidade de usar óculos de ver ao perto para ler 
esta para alem do meu controlo 0,081 1,247 0,216

 

Desta forma, apenas a Norma Subjectiva e as perguntas “penso que consigo…” e “Ter 

de usar óculos…” explicam a Intenção. As variáveis Atitude e “a necessidade de usar 

óculos…” não contribuem significativamente para predizer a Intenção. 

 

Quadro 10 – Correlação entre Norma Subjectiva e a Atitude em relação ao comportamento 

 
  atitudesdirectatpb NSdirectaTPB 

Correlação de Pearson 1 0,056 
Sig.    0,621 

atitudesdirectatpb 

N 81 81 
Correlação de Pearson  0,056 1 
Sig. 0,621   

NSdirectaTPB 

N 81 81 
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Quadro 11 – Correlação entre Controlo Comportamental Percebido e a Norma Subjectiva 

 PBCdirectaTPB NSdirectaTPB
Correlação de Pearson  1 0,603
Sig.    0,000

PBCdirectaTPB 

N 81 81
Correlação de Pearson 0,603 1
Sig.  0,000   

NSdirectaTPB 

N 81 81

 

Quadro 12 – Correlação entre Controlo Comportamental Percebido e a Atitude em relação ao compor-

tamento 

 PBCdirectaTPB atitudesdirectatpb 
Correlação de Pearson 1 0,225
Sig.    0,044

PBCdirectaTPB 

N 81 81
Correlação de Pearson  0,225 1
Sig.  0,044   

atitudesdirectatpb 

N 81 81

 

4.3. Verificação dos Resultados 

Antes da verificação das questões de investigação foi necessário proceder à recodifi-

cação de algumas questões, de modo a que todas as escalas adquirissem a mesma 

noção de valor “positivo/negativo” (e.g. “Para mim ter de usar óculos de ver ao perto é”, 

que estava inicialmente numa escala de resposta de 1 a 7, correspondendo ao valor 1 

o muito problemático e ao valor 7 o pouco problemático). 

 

4.3.1. O jovem presbita sente-se mais velho, quando entra na fase da pres-

biopia, do que um presbita mais velho? 

 Para verificar a primeira questão em estudo, a qual refere que um indivíduo na fase 

inicial da presbiopia sente mais o envelhecimento, por ter a necessidade de usar óculos 

para ler ao perto, do que um presbita mais velho, ou seja, que já usa óculos de ler ao 

perto há mais tempo, procedeu-se à identificação das variáveis em estudo: variável 
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independente Idade (tendo sido recodificada em 2 escalões – 1 para indivíduos com 44 

anos e menor e 2 para indivíduos com 45 anos ou maior) e variável dependente o índi-

ce sintético das atitudes face ao uso de óculos de ver ao perto e envelhecimento (foi 

criada uma nova variável que incluía as crenças e valores do indivíduo em relação à 

atitude face ao uso de óculos de ver ao perto e o envelhecimento – esta variável foi 

calculada num somatório das crenças e do peso de cada valor totais, tendo uma escala 

de -21 a +21 reflectido atitudes desfavoráveis, ou favoráveis, respectivamente) (ver 

Equação 1). 

 

Para a verificação desta questão recorreu-se à elaboração de uma tabela de dupla 

entrada (Independent-Samples T test). Dos valores obtidos verifica-se que o jovem 

presbita sente-se mais velho, quando entra na fase da presbiopia, do que um presbita 

mais velho uma vez que os jovens presbitas têm um valor da atitude mais desfavorável 

do que os presbitas mais velhos, em relação ao uso de óculos e sentimento de enve-

lhecimento.  

 

O valor médio de resposta dos jovens presbitas (n=40) foi de -10,4 enquanto que o dos 

presbitas confirmados (n=41) foi de -8,0. Como tal, para estes últimos há, também, uma 

atitude desfavorável em relação ao uso de óculos de ler ao perto e o envelhecimento, 

no entanto é menos desfavorável que para os jovens presbitas. Estes resultados con-

firmam que o jovem presbita sente-se mais velho, quando entra na fase da presbiopia, 

do que um presbita mais velho, e são estatisticamente significativos, no universo de 

onde foi extraída a amostra, ao nível de confiança de 95% (p<0,05). 
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Tabela 14 – Teste de amostras independentes 

Teste de Levene 
para Homoge-

neidade de 
Variâncias t-test para Igualdade de Médias 

95% Intervalo de 
Confiança da diferen-

ça 
 F Sig. t df Sig.  

Diferença 
Média 

Diferença 
Erro Stan-

dard Superior Inferior 
Igualdade de 
Variâncias 
Assumida 

0,214 0,645 -2,620 79 0,011 -2,39338 0,91364 -4,21193 -0,57483
Índice sintéti-
co de Atitudes 
face ao enve-
lhecimento Igualdade de 

Variâncias Não 
Assumida 

    -2,624 78,11
0 0,010 -2,39338 0,91213 -4,20926 -0,57750

 

Estes resultados vão ao encontro do que era esperado, uma vez que é natural o indiví-

duo sentir-se mais velho numa fase inicial da presbiopia, pois tem a necessidade da 

utilização de um instrumento acessório para lhe permitir fazer tarefas que antes fazia 

sem auxílio, enquanto que à medida que se vai envelhecendo, o sentimento de con-

formismo se vai instalando. 

 

4.3.2. As mulheres sentem-se mais velhas, quando entram na presbiopia, 

do que os homens?  

Esta questão sugere que há um sentimento negativo mais acentuado no sexo feminino 

em relação à sua própria noção de envelhecimento, quando entra na presbiopia, do 

que indivíduos do sexo masculino. Os resultados indicam que a média de respostas 

dos dois sexos foi bastante semelhante.  

 

No teste da tabela de dupla entrada, tendo como variável independente o sexo e variá-

vel dependente o índice sintético das atitudes face ao uso de óculos de ver ao perto e 

envelhecimento, verificou-se uma média de respostas do sexo masculino (n=35) de -

9,3 e do sexo feminino (n=46) de -9,1. Ambos os sexos detêm uma atitude desfavorá-

vel relativamente ao uso de óculos de ver ao perto e envelhecimento, embora não mui-
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to acentuado, sendo de notar que são os homens que referem um sentimento mais 

negativo, ou seja, mais desfavorável. Apresar dos valores serem muito semelhantes, 

não deixa de ser importante referir este aspecto, que contraria a questão em estudo.  

 

Tabela 15 – Teste de amostras independentes 

Teste de Levene 
para Homogenei-
dade de Variân-

cias t-test para Igualdade de Médias 
95% Intervalo de 

Confiança da dife-
rença 

 F Sig. t df Sig. 
Diferença 

Média 

Diferença 
Erro Stan-

dard Superior Inferior 
Igualdade de 
variâncias 
Assumida 

0,068 0,795 -0,219 79 0,827 -0,21065 0,96103 -2,12354 1,70224
Índice sintético de 
Atitudes face ao 
envelhecimento 

Igualdade de 
variâncias 
Não Assumi-
da 

    -0,220 73,975 0,827 -0,21065 0,95876 -2,12102 1,69973

 

Estes resultados não confirmam que as mulheres sentem-se mais velhas, quando 

entram na presbiopia, do que os homens, e não são estatisticamente significativos, no 

universo de onde foi extraída a amostra, ao nível de confiança de 95%.  

 

 

4.3.3. O indivíduo esconde a presbiopia optando por óculos que minimizem 

a evidência da mesma? 

A terceira questão em estudo afirmava que o indivíduo procura esconder a evidência 

de envelhecimento, recorrendo a óculos que não demonstrem que está nesta fase e 

que necessita de óculos de ver ao perto. 

 

Elaborou-se uma tabela de dupla entrada, tendo como variável independente a idade 

recodificada em dois escalões e um índice de intenção de esconder a dificuldade de 

ver ao perto. Este índice incluía questões como “tenciono usar óculos que escondam a 
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minha dificuldade em ver ao perto”; “Espero usar óculos que não evidenciem a minha 

dificuldade em ver ao perto” e “quero usar óculos que escondam a minha dificuldade 

em ver ao perto”, numa escala de 1 a 7 (concordo totalmente/discordo totalmente). Foi 

elaborada a média da resposta a cada uma destas questões e criada a nova variável, 

índice de intenção. 

 

Verificou-se que os jovens presbitas (44 anos ou menos) tendem a esconder mais a 

evidência do envelhecimento, escolhendo óculos que não o demonstrem (n=40). As 

médias de resposta dos jovens presbitas foram de 2,5 e dos presbitas confirmados 

(n=41) de 3,2.  

 

Este resultado comprova que a necessidade de usar óculos de ver ao perto acaba por 

levar o indivíduo, numa fase inicial, a procurar esconder os sinais de envelhecimento. 

Enquanto que, à medida que vai efectivamente envelhecendo, vai-se conformando com 

a sua condição e, consequentemente, não tem uma necessidade tão evidente de o 

esconder. Neste caso, ambos os grupos de indivíduos pendem para a intenção de 

esconder a evidência da presbiopia, embora os jovens presbitas de uma forma mais 

acentuada. 

 

Para a medida do índice de intenção foi calculada a sua consistência interna, tal como 

defendido por Ajzen (1991). Este índice tem um nível de consistência interna de 0,930 

(alpha de Cronbach). 

 

Estes resultados confirmam a tendência do indivíduo esconder a presbiopia optando 

por óculos que minimizem a evidência da mesma, mas não são estatisticamente signi-

ficativos, no universo de onde foi extraída a amostra, ao nível de confiança de 95%.  
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Tabela 16 – Teste de amostras independentes 

Teste de Levene 
para Homogenei-
dade de Variân-

cias t-test para Igualdade de Médias 
95% Intervalo de Con-

fiança da diferença 
 F Sig. t df Sig. 

Diferença 
Média 

Diferença 
Erro Stan-

dard Superior Inferior 
Igualdade de 
variâncias 
Assumida 

0,224 0,637 -1,772 79 0,080 -0,74512 0,42047 -1,58204 0,09180
intencaoh3 

Igualdade de 
variâncias 
Não Assumi-
da 

    -1,771 78,3
22 0,081 -0,74512 0,42083 -1,58287 0,09263

 

 

Assim, não se pode afirmar que a diferença é suficientemente grande para presumir 

que não se deve ao erro amostral.  

 

4.3.4. O jovem presbita, quando se apercebe da sua condição procura reco-

lher informação acerca da sua condição? 

Os jovens presbitas (n=40) não diferem muito dos presbitas confirmados (n=41) na 

procura da informação, sendo que ambos os grupos tendem a procurar informação 

acerca da sua condição. Os jovens presbitas apresentam médias de resposta, em tabe-

las de dupla entrada, de 1,86 e os presbitas confirmados de 1,84. Nota-se uma neces-

sidade de procura de informação ligeiramente mais elevada, por parte dos presbitas 

confirmados, mas não significativa. 

 

Elaborou-se uma tabela de dupla entrada, tendo como variável independente a idade 

recodificada em dois escalões e um índice de intenção de procurar a informação acer-

ca da sua condição. Este índice incluía questões como “Quero saber porque necessito 

de usar óculos de ver ao perto”; “Espero que me informem acerca da minha dificuldade 

em ver ao perto”, “tenciono procurar toda a informação disponível acerca da dificuldade 
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de ver ao perto” e “quero que me informem sobre os tipos de lentes disponíveis para 

corrigir a visão de perto”, numa escala de 1 a 7 (concordo totalmente/discordo total-

mente). Foi elaborada a média da resposta a cada uma destas questões e criada a 

nova variável, índice de intenção de procura de informação.  

 

Tabela 17 – Teste de amostras independentes 

Teste de Levene para 
Homogeneidade de 

Variâncias t-test para Igualdade de Médias 
95% Intervalo de Con-

fiança da diferença 
 F Sig. t df Sig. 

Diferença 
Média 

Diferença 
Erro Stan-

dard Superior Inferior 
Igualdade de 
variâncias 
Assumida 

4,312 0,041 0,090 79 0,929 0,01494 0,16605 -0,31558 0,34546
intencao 

Igualdade de 
variâncias Não 
Assumida 

    0,091 61,774 0,928 0,01494 0,16492 -0,31475 0,34462

 

Para a medida do índice de intenção foi, também, calculada a sua consistência interna. 

Este índice tem um nível de consistência interna de 0,759 (alpha de Cronbach). 

 

A variável independente é a idade recodificada e a dependente o índice de intenção. 

 

Estes resultados não confirmam que o jovem presbita, quando se apercebe da sua 

condição procura recolher informação acerca da sua condição, de forma diferente do 

presbita confirmado, e não são estatisticamente significativos, no universo de onde foi 

extraída a amostra, ao nível de confiança de 95%. 

 

Não se pode afirmar que a diferença é suficientemente grande para presumir que não 

se deve ao erro amostral. 
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4.3.5. Os jovens presbitas preocupam-se mais em serem vistos como 

velhos por entrarem na presbiopia, que os mais velhos? 

Esta questão testa a percepção de envelhecimento, pelo uso de usar óculos de ver ao 

perto, e se de facto esta necessidade é influenciada pelo que o indivíduo percepciona 

da sociedade em relação ao uso de óculos de ver ao perto e consequente entrada na 

presbiopia. 

 

Como variável independente utiliza-se a idade recodificada e como dependente foi 

criada uma nova variável com perguntas como “Preocupa-me que os outros me jul-

guem mais velho por ter de usar óculos de ver ao perto”, “pessoas próximas a mim 

pensam que usar óculos de ver ao perto é sinónimo de envelhecimento” e “A sociedade 

encara o uso de óculos de ver ao perto como um sinal de envelhecimento”, numa esca-

la de 1 a 7 (concordo totalmente/discordo totalmente). Estas questões foram introduzi-

das num índice e foram calculadas as médias. Chamou-se índice de normas subjecti-

vas. 

 

Os jovens presbitas (n=40), efectivamente, percepcionam que a sociedade encara o 

uso de óculos de ver ao perto como um sinal de envelhecimento, respondendo em 

média 2,4, mais do que os presbitas confirmados (n=41) que apresentam médias de 

resposta de 3,6. 

 

Para a medida do índice de normas subjectivas foi, também, calculada a sua consis-

tência interna. Este índice tem um nível de consistência interna de 0,881 (alpha de 

Cronbach). 
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Assim, os jovens presbitas preocupam-se mais em serem vistos como velhos por entra-

rem na presbiopia, que os mais velhos sendo os jovens presbitas os que mais se preo-

cupam com a percepção de envelhecimento por parte dos outros. Não é de estranhar 

esta conclusão, uma vez que, à medida que o indivíduo envelhece, a sua necessidade 

de ocultar o seu próprio envelhecimento vai diminuindo, até porque cada vez mais são 

evidentes outros sinais de envelhecimento. 

 

Tabela 18 – Teste de amostras independentes 

Teste de Levene para 
Homogeneidade de 

Variâncias t-test para Igualdade de Médias 
95% Intervalo de Con-

fiança da diferença 
 F Sig. t df Sig. 

Diferença 
Média 

Diferença 
Erro Stan-

dard Superior Inferior 
Igualdade de 
variâncias Assu-
mida 

0,066 0,798 -
2,670 79 0,009 -1,23435 0,46226 -2,15446 -0,31423

NSH1 

Igualdade de 
variâncias Não 
Assumida 

    -
2,670 78,953 0,009 -1,23435 0,46226 -2,15447 -0,31423

 

Estes resultados são estatisticamente significativos, no universo de onde foi extraída a 

amostra, ao nível de confiança de 95% (p<0,05). 
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5. Conclusões 

Este capítulo pretende sumariar as conclusões tiradas sobre as questões levantadas, 

avaliar o contexto teórico presente na elaboração, comentar as conclusões e descrever 

implicações da investigação empírica em investigações futuras.  

   

Será relevante referir que este tipo de estudo é o primeiro a ser efectuado em Portugal 

e vem, de certa forma, estabelecer as bases para um estudo mais aprofundado e vas-

to. Importa, ainda, referir que, dada a amostra não poder ser estatisticamente significa-

tiva nem extrapolável, os resultados apenas se enquadram na população inquirida. No 

entanto, pode ser uma primeira impressão acerca do problema em estudo, permitindo 

assim haver uma base mais sólida para estudos futuros, com a população portuguesa. 

As conclusões deste estudo terão as limitações inerentes ao tipo de amostragem estu-

dada. Apesar dessas limitações, não deixa de ser uma perspectiva que pode servir de 

ponto de partida para estudos mais abrangentes, que venham acrescentar valor ao 

estudo deste consumidor, permitindo uma maior compreensão no momento da compra.  

   

Após o estudo desenvolvido e com base nas questões de investigação definidas, verifi-

ca-se que o jovem presbita sente-se mais velho quando entra na fase da presbiopia, do 

que um presbita mais velho, mas as mulheres não o sentem tanto como os homens, 

embora neste caso apenas exista uma tendência ligeiramente superior dos homens em 

relação às mulheres, não havendo evidência estatística. De uma forma geral, o indiví-

duo, tende a esconder a presbiopia, optando por óculos que não a exteriorizem, sendo 

o jovem presbita o que mais necessidade tem de o fazer, no entanto esta tendência 

não pode ser verificada estatisticamente, pelo que não se pode concluir que exista, de 

facto. Ambos (jovens e presbitas confirmados) tendem a esconder a presbiopia optan-

do por óculos que a minimizem, mas as diferenças não são suficientemente grandes 
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entre si. Pode imaginar-se que à medida que o indivíduo vai efectivamente envelhe-

cendo, vai-se conformando com a sua condição e, consequentemente, não tem uma 

necessidade tão evidente de a esconder. Da mesma forma que é o jovem presbita que 

mais se preocupa com o facto de ser visto como mais velho por entrar na presbiopia e, 

consequentemente, com o necessitar de usar óculos de ver ao perto. Para ele, existe 

uma preocupação evidente em ser visto como mais velho, por ter de usar óculos de ver 

ao perto. No entanto, tanto o jovem presbita como o presbita confirmado, procuram 

recolher o máximo de informação disponível acerca da presbiopia, havendo uma ten-

dência de procura de informação ligeiramente maior no jovem presbita, mas não signi-

ficativa ao ponto de se poder afirmar que não se deve ao erro amostral.  

   

Os resultados obtidos, embora alguns dos quais, com diferenças de magnitude não 

estatisticamente significativas (diferenças não suficientemente grandes para afirmar 

que não se devem ao erro amostral),  vêm ao encontro da fundamentação teórica des-

crita no estudo. Excepção feita às questões não confirmadas, que, desta forma, podem 

acrescentar valor ao estudo deste consumidor, por revelarem conclusões contrárias às 

que seriam esperadas. Desta forma, pode acrescentar-se que seria relevante desen-

volver estudos que permitissem aprofundar o conhecimento nesta área e testar estas e 

outras questões. 

  

De uma forma global as questões de investigação levantadas, e estudadas, confirma-

ram alguns dos resultados esperados após o desenvolvimento da fundamentação teó-

rica. Foi no desenvolvimento do bloco teórico que se percebeu a relevância do enve-

lhecimento no comportamento e nas atitudes do consumidor. De certa forma, este sen-

timento de envelhecimento, pode ser potenciado com a evidência de sinais exteriores. 

O uso de óculos de ver ao perto, com a entrada na presbiopia, é um destes sinais.  
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Já aqui foi referido por diversas vezes que existe muito pouca documentação científica 

acerca do assunto em análise. No entanto, grande parte do estudo desenvolvido, teve 

por base, alguns dos poucos dados existentes acerca do consumidor presbita, sendo 

Fylan uma investigadora dedicada a esta temática. Alguns dos resultados obtidos vão 

ao encontro do verificado pela autora. 

   

Segundo  Fylan (2004) a identificação das atitudes e crenças do indivíduo é relevante 

para os presbitas, pois estão perante a necessidade de escolha de um produto que 

tanto pode ser um monofocal, um bifocal ou um progressivo, com as suas vantagens e 

desvantagens e que variam em preço, aparência, conveniência, conforto e facilidade de 

adaptação. A mesma autora (2002) defende que o indivíduo, ao entrar na fase da pres-

biopia, começa a sentir um declínio na sua capacidade de ver ao perto e posteriormen-

te fará a sua própria interpretação desses sintomas, relacionando-os com as informa-

ções que detém da presbiopia e com os conselhos que lhe são transmitidos pelas pes-

soas mais próximas. Isto contribui para que o indivíduo se consciencialize das implica-

ções que possam decorrer ao nível da mudança de identidade que a presbiopia pode 

implicar. Esta situação impulsiona o indivíduo a gerir as diversas emoções que surjam, 

ao mesmo tempo que tentará compreender o que lhe está a acontecer e como esta 

situação se desenvolverá, evitando e negando – por exemplo, deixar de ler à noite – 

que tenha algum problema ou procurando informação/solução pela procura de um 

especialista de visão/óptico. Espera-se que o indivíduo consiga lidar com a situação e, 

se necessário, reinterpretará a presbiopia ou adoptará estratégias de lidar com esta 

situação, (Fylan 2002).  

   

Muitos indivíduos poderão interpretar a presbiopia como uma doença, embora muitas 

vezes não expressa claramente, ou associar a uma idade avançada (assumida mais 
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frequentemente). A mudança da auto-identidade, decorrente da presbiopia, na medida 

em que, quando o indivíduo percepciona a presbiopia com envelhecimento, esta pode 

alterar a sua auto identidade, uma vez que ao envelhecimento estão associadas per-

cepções e estereótipos. Ainda segundo Fylan (2002), existem diferenças entre homens 

e mulheres, no que respeita à forma de como a presbiopia afecta a auto identidade, 

mas pode ser diminuído se este tiver acesso a informação relevante quanto à sua con-

dição.  

   

Desta forma, tendo como pressuposto a base teórica descrita no capítulo 2, este estu-

do inspirou-se na teoria do comportamento planeado de Azjen (1991), que é um mode-

lo bastante eficaz em estudos de indivíduos relacionados com atitudes e saúde (Fylan 

et al. 2004).  

   

Os resultados deste estudo evidenciam que o indivíduo percepciona o envelhecimento 

e associa-o ao uso de óculos de ver ao perto, tendo por base estereótipos e ideias rela-

tivamente a alguns sinais que o exteriorizam. Assim, procura, de facto, reunir toda a 

informação necessária, de forma a ultrapassar alguns sentimentos que surjam associa-

dos às suas crenças. Procura, também, esconder, numa fase inicial da presbiopia, 

estes mesmos sinais. Ao entrar na presbiopia, o indivíduo, tende a sentir-se dependen-

te, incapaz e velho pelo facto de necessitar de um auxiliar que lhe permita fazer algo 

que até agora fazia sem qualquer ajuda: os óculos de ver ao perto. Este indivíduo entra 

na fase da presbiopia por volta dos quarenta anos e não espera, tão cedo, ser rotulado 

de velho, quando ainda se sente jovem e capaz, apenas porque apresenta, aos outros, 

um sinal entendido como de envelhecimento. Estes indivíduos procuram soluções que 

escondam estes mesmos sinais, que podem passar pela compra de lentes progressi-

vas (ao contrario das lentes bifocais, que são entendidas como associadas aos idosos) 

ou até mesmo escolhendo armações que lhes permitam esconder este facto. 
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Curiosamente não há diferenças acentuadas ou significativas entre homens e mulhe-

res, relativamente ao sentimento de envelhecimento. Este facto pode estar associado à 

nova imagem do homem na sociedade relacionada com a sua crescente preocupação 

com a aparência, mas para melhor se aferir este resultado teria de ser feito um estudo 

mais representativo. Esperava-se, pelo senso comum, que as mulheres se preocupas-

sem mais que os homens em relação à exteriorização do envelhecimento. Também 

pode ter sido desviada a resposta dos inquiridos, por não quererem evidenciar clara-

mente as suas crenças e atitudes, ao responderem ao questionário, não sendo total-

mente verdadeiros nas respostas.  

 

 É, por outro lado, também interessante verificar que as questões que obtiveram repre-

sentatividade na amostra foram as que relacionavam o sentimento de envelhecimento 

e a percepção de envelhecimento por parte dos outros. Nota-se uma preocupação com 

a associação a estereótipos, que, neste caso, relacionam o uso de óculos de ver ao 

perto com o facto de se estar a envelhecer ou a ser visto como mais velho. Estes resul-

tados vêm responder afirmativamente à questão principal do estudo: “Será que, para o 

consumidor que entra na fase da presbiopia, ter de usar óculos é encarado como um 

sinal evidente de envelhecimento”.  

 

De uma forma global, os resultados obtidos foram condizentes com a fundamentação 

teórica, no entanto e tendo em conta algumas das hipóteses não confirmadas, parece 

relevante que, para trabalhos e investigações futuras, se desenvolvam estudos mais 

aprofundados e representativos, de modo a acrescentar valor ao conhecimento e ela-

boradas novas questões e/ou hipóteses de estudo. 

   

Após o estudo desenvolvido fica-se com a certeza de que seria de interesse dos profis-
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sionais do sector da óptica (fabricantes, retalhistas, distribuidores, especialistas, etc.) 

desenvolverem e conhecerem com algum detalhe as atitudes e emoções que estão 

presentes num indivíduo ao qual se diagnostica a presbiopia pela primeira vez. Seria 

também do interesse dos profissionais da óptica desenvolverem técnicas de venda e 

abordagem a estes mesmos indivíduos de forma a irem ao encontro das suas expecta-

tivas e receios, tentando compreender melhor os seus comportamentos no ponto de 

venda. Por outro lado os fabricantes e industriais dos produtos de ópti-

ca/optometria/oftalmologia deverão ter em conta este, e outros estudos de desenvolvi-

mento desta temática, para desenvolvimento dos produtos que melhor respondam às 

expectativas e necessidades destes novos consumidores.   

 

Por último, importa, ainda, referir que um estudo mais aprofundado a este consumidor 

permitirá compreender as suas opções de compra, no ponto de venda, ao nível das 

lentes (progressivas tradicionais, progressivas de corredor curto – mais pequenas, 

etc.), lentes bifocais, lentes de contacto, dois pares de óculos, cirurgia refractiva, etc. 

Poder-se-á melhor compreender quais as condicionantes que influenciam o consumidor 

na escolha um produto em detrimento de outro, por este poder estar associado a 

determinados estereótipos, crenças, valores, etc., ou até mesmo a evitar usar qualquer 

tipo de produto que evidencie qualquer associação a esses mesmo estereótipos, cren-

ças, valores, etc.  
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Anexo 1 – Entrevistas Individuais (qualitativas) 
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Entrevistas individuais (30m) 

 

Idade:_____ 

Sexo:______ 

 

Quais acredita serem as vantagens/desvantagens de usar óculos para ler? 

 

 

 

 

Existe mais alguma coisa que associe ao ter de usar óculos de ver ao perto? 

 

 

 

 

O que pensam pessoas próximas de si sobre ter de usar óculos de ver ao perto? 

 

 

 

 

Indique 3 palavras que associe ao facto de usar óculos de ver ao perto 
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Anexo 2 – Questionário 
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QUESTIONÁRIO 

 

 

Como sabe, a utilização de óculos de correcção visual é uma constante na vida de mui-

tas pessoas e começa a fazer parte do nosso dia-a-dia em determinado momento. 

 

Normalmente, para quem nunca usou, começa a sentir a necessidade de os usar para 

ler as letrinhas mais pequenas de uma revista, jornal, etc. É exactamente sobre nesta 

alteração que se foca este questionário. 

 

Esta investigação pretende saber efectivamente que tipo de emoções, atitudes e com-

portamentos são despertados nesta fase. 

 

Não existem respostas correctas ou erradas. Apenas importa a sua opinião. 

 

Não deixe nenhuma pergunta sem resposta, senão o questionário fica incompleto na 

sua profundidade. 

 

Há perguntas que podem parecer repetidas, mas efectivamente medem situações dife-

rentes. Por favor leia cada uma delas com atenção e responda de acordo com a escala 

correspondente a cada uma. 

 

Todas as respostas são confidenciais. 

 

Obrigado pelo seu tempo  

 



Instruções 
 

 

 

Muitas questões desta investigação usam uma escala com sete pontos. Deve demarcar a resposta que 

melhor descreve a sua opinião. Por exemplo, se lhe é pedido que classifique “o estado do tempo em 

Braga”, nesta escala, deve ser interpretado da seguinte forma: 

 

O estado do tempo em Braga é: 

 

Extremamente bom :___1__:___2__:___3__:___4__:___5__:___6__:___7__: extremamente mau 

       

Sendo: 

1- Extremamente bom 

2- Muito bom 

3- Bom 

4- Nem bom nem mau 

5- Mau 

6- Muito mau 

7- Extremamente mau 

 

  

Se julga que o tempo em Braga é mau, deve assinalar: 

 

Extremamente bom :___1__:___2__:___3__:___4__:___5__:___6__:___7__: extremamente mau 

 

 

 

 

Nota:  

a. Por favor não se esqueça de assinalar TODAS as questões 

b. Não assinale mais do que uma questão nas escalas de 1 a 7 
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1. Para o meu óptico/especialista de visão é importante que eu use óculos de ver ao perto para ler 

Concordo totalmente:     1    :    2    :     3    :    4    :     5    :    6    :    7    : discordo totalmente 

 

2. Tenciono usar os óculos de ver ao perto para ler (jornal, revista, livro, etc.) 

Concordo totalmente:     1    :    2    :     3    :    4    :     5    :    6    :    7    : discordo totalmente 

 

3. Espero usar óculos de ver ao perto para ler (jornal, revista, etc.) 

Concordo totalmente:     1    :    2    :     3    :    4    :     5    :    6    :    7    : discordo totalmente 

 

4. Para mim, usar óculos de ver ao perto é 

Extremamente Fácil:     1    :    2    :     3    :    4    :     5    :    6    :    7    : Extremamente difícil 

 

5. De uma maneira geral, para mim, usar óculos é (responda a cada item) 

         Bom:    1    :    2    :     3    :    4    :     5    :    6    :    7    : Mau  

Agradável:    1    :    2    :     3    :    4    :     5    :    6    :    7    : Desagradável 

           Útil:    1    :    2    :     3    :    4    :     5    :    6    :    7    : Inútil 

                Fácil:    1    :    2    :     3    :    4    :     5    :    6    :    7    : Difícil 

 

6. Pessoas próximas de mim consideram que eu: 

Devo:     1    :    2    :     3    :    4    :     5    :    6    :    7    : não devo 

usar óculos de ver ao perto. 

 

7. Pessoas, cuja opinião valorizo, consideram que eu devo usar óculos para ler (jornal, revista, etc.) 

Concordo totalmente:     1    :    2    :     3    :    4    :     5    :    6    :    7    : discordo totalmente 

 

8. Para mim ter de usar óculos de ver ao perto é: 

Muito problemático:     1    :    2    :     3    :    4    :     5    :    6    :    7    : pouco problemático 

 

9. Penso que consigo usar óculos de ver ao perto, quando preciso de ler (jornal, etc) 

Concordo totalmente:     1    :    2    :     3    :    4    :     5    :    6    :    7    : discordo totalmente 

 

10. Vou usar óculos de ver ao perto sempre que necessite de ler (jornal, revista, etc.) 

Concordo totalmente:     1    :    2    :     3    :    4    :     5    :    6    :    7    : discordo totalmente 
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11. Ter de usar óculos de ver ao perto depende inteiramente de mim 

Concordo totalmente:     1    :    2    :     3    :    4    :     5    :    6    :    7    : discordo totalmente 

 

12. Preocupa-me que os outros me julguem mais velho por ter de usar óculos de ver ao perto 

Concordo totalmente:     1    :    2    :     3    :    4    :     5    :    6    :    7    : discordo totalmente 

 

13. A necessidade de usar óculos de ver ao perto para ler está para além do meu controlo 

Concordo totalmente:     1    :    2    :     3    :    4    :     5    :    6    :    7    : discordo totalmente 

 

14. Pessoas próximas a mim pensam que usar óculos de ver ao perto é sinónimo de envelhecimento 

Concordo totalmente:     1    :    2    :     3    :    4    :     5    :    6    :    7    : discordo totalmente 

 

15. A sociedade encara o uso de óculos de ver ao perto como um sinal de envelhecimento 

Concordo totalmente:     1    :    2    :     3    :    4    :     5    :    6    :    7    : discordo totalmente 

 

16. Usar óculos de ver ao perto significa dependência 

Muito improvável:     1    :    2    :     3    :    4    :     5    :    6    :    7    : muito provável 

 

17. Ter de usar óculos de ver ao perto é sinónimo de incompetência 

Muito improvável:     1    :    2    :     3    :    4    :     5    :    6    :    7    : muito provável 

 

18. Por ter de usar óculos de ver ao perto, sinto-me um incómodo para os outros 

Muito improvável:     1    :    2    :     3    :    4    :     5    :    6    :    7    : muito provável 

 

19. Usar óculos de ver ao perto é sinónimo de incapacidade 

Muito improvável:     1    :    2    :     3    :    4    :     5    :    6    :    7    : muito provável 

 

20. Usar óculos de ver ao perto faz-me sentir velho 

Muito improvável:     1    :    2    :     3    :    4    :     5    :    6    :    7    : muito provável 

 

21. Usar óculos de ver ao perto exterioriza um sinal de envelhecimento 

Muito improvável:     1    :    2    :     3    :    4    :     5    :    6    :    7    : muito provável 
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22. As lentes bifocais são usadas pelos idosos 

Muito improvável:     1    :    2    :     3    :    4    :     5    :    6    :    7    : muito provável 

 

23. Ser dependente de algo é 

Extremamente indesejável:    -3   :   -2   :    -1   :   0   :    +1   :   +2   :   +3   : extremamente desejável 

 

24. Quero usar óculos que escondam a minha dificuldade em ver ao perto 

Concordo totalmente:     1    :    2    :     3    :    4    :     5    :    6    :    7    : discordo totalmente 

 

25. Sentir-me velho é: 

Extremamente indesejável:    -3   :   -2   :    -1   :   0   :    +1   :   +2   :   +3   : extremamente desejável 

 

26. Ser incompetente é: 

Extremamente indesejável:    -3   :   -2   :    -1   :   0   :    +1   :   +2   :   +3   : extremamente desejável 

 

27. Ser um incómodo para os outros é: 

Extremamente indesejável:    -3   :   -2   :    -1   :   0   :    +1   :   +2   :   +3   : extremamente desejável 

 

28. Ser incapaz é: 

Extremamente indesejável:    -3   :   -2   :    -1   :   0   :    +1   :   +2   :   +3   : extremamente desejável 

 

29. Exteriorizar sinais de envelhecimento é: 

Extremamente indesejável:    -3   :   -2   :    -1   :   0   :    +1   :   +2   :   +3   : extremamente desejável 

 

30. Usar lentes bifocais é: 

Extremamente indesejável:    -3   :   -2   :    -1   :   0   :    +1   :   +2   :   +3   : extremamente desejável 

 

31. Tenciono usar óculos que escondam a minha dificuldade em ver ao perto 

Concordo totalmente:     1    :    2    :     3    :    4    :     5    :    6    :    7    : discordo totalmente 

 

32. Espero usar óculos que não evidenciem a minha dificuldade em ver ao perto 

Concordo totalmente:     1    :    2    :     3    :    4    :     5    :    6    :    7    : discordo totalmente 

 

33. Quero saber porque necessito de usar óculos de ver ao perto 

Concordo totalmente:     1    :    2    :     3    :    4    :     5    :    6    :    7    : discordo totalmente 



 

34. Tenciono procurar toda a informação disponível acerca da dificuldade de ver ao perto 

Concordo totalmente:     1    :    2    :     3    :    4    :     5    :    6    :    7    : discordo totalmente 

 

35. Quero que me informem sobre os tipos de lentes disponíveis para corrigir a visão de perto 

Concordo totalmente:     1    :    2    :     3    :    4    :     5    :    6    :    7    : discordo totalmente 

 

36. Espero que me informem acerca da minha dificuldade em ver ao perto 

Concordo totalmente:     1    :    2    :     3    :    4    :     5    :    6    :    7    : discordo totalmente 
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37. Idade 

a. Menos de 30 

b. 30-34 

c. 35-39 

d. 40-44 

e. 45-50 

f. Mais de 50 

 

38. Sexo 

a. Masculino 

b. Feminino 

 

39. Rendimento (euros) 

a. Menos de 500 

b. 500-999 

c. 1000-1499 

d. 1500-1999 

e. Mais de 1999 

 

40. Escolaridade 

a. Básico 

b. Secundário 

c. Superior 

 

41. Estes são os seus primeiros óculos 

a. Sim  

b. Não  

 

42. Que tipo de lentes usa agora 

a. Progressivas 

b. Bifocais 

c. Unifocais 

d. Outras 

 

43. Há quanto tempo usa óculos 

a. Há mais de 10 anos 

b. Entre 5 e 10 anos 

c. Há 5 anos ou menos 
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44. Antes de necessitar de usar óculos para ler, usava outro tipo de correcção visual (mio-

pia, astigmatismo, hipermetropia)? 

a. Sim 

b. Não 

 



Anexo 3 – Frequências Demográficas 

 

Tabelas de Frequências 
 

idade

2 2,5 2,5 2,5
3 3,7 3,7 6,2
7 8,6 8,6 14,8

28 34,6 34,6 49,4
21 25,9 25,9 75,3
20 24,7 24,7 100,0
81 100,0 100,0

menos de 30
30-34
35-39
40-44
45-50
mais de 50
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
sexo

35 43,2 43,2 43,2
46 56,8 56,8 100,0
81 100,0 100,0

masculino
feminino
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

rendimento 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
menos de 500 5 6,2 6,2 6,2 
500-999 23 28,4 28,4 34,6 
1000-1499 29 35,8 35,8 70,4 
1500-1999 15 18,5 18,5 88,9 
mais de 1999 9 11,1 11,1 100,0 

Valid 

Total 81 100,0 100,0   
 

 
 

escolaridade

19 23,5 23,5 23,5
38 46,9 46,9 70,4
24 29,6 29,6 100,0
81 100,0 100,0

básico
secundário
Superior
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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primeiros oculos

55 67,9 67,9 67,9
26 32,1 32,1 100,0
81 100,0 100,0

sim
não
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
tipo lentes usa agora

33 40,7 40,7 40,7
3 3,7 3,7 44,4

40 49,4 49,4 93,8
5 6,2 6,2 100,0

81 100,0 100,0

progressivas
bifocais
unifocais
outras
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Há quanto tempo usa 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
há mais de 10 anos 23 28,4 28,4 28,4 
entre 5 e 10 anos 5 6,2 6,2 34,6 
há 5 anos ou menos 53 65,4 65,4 100,0 

Valid 

Total 81 100,0 100,0   
 

 

usava óculos antes da presbiopia

14 17,3 17,3 17,3
67 82,7 82,7 100,0
81 100,0 100,0

sim
não
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Idade            
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid menos de 30 2 2,5 2,47 2,47  
 30-34 3 3,7 3,70 6,17  
 35-39 7 8,6 8,64 14,81  
 40-44 28 34,6 34,57 49,38  
 45-50 21 25,9 25,93 75,31  
 mais de 50 20 24,7 24,69 100,00  
 Total 81 100 100,00   
Sexo             
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Masculino 35 43,2 43,21 43,21  
 Feminino 46 56,8 56,79 100,00  
 Total 81 100 100,00   
Primeiros óculos           
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid sim 55 67,9 67,90 67,90  
 não 26 32,1 32,10 100,00  
 Total 81 100 100,00   
Tipo lentes usa agora           
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid progressivas 33 40,7 40,74 40,74  
 bifocais 3 3,7 3,70 44,44  
 unifocais 40 49,4 49,38 93,83  
 outras 5 6,2 6,17 100,00  
 Total 81 100 100,00   
Há quanto tempo usa           
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid há mais de 10 anos 23 28,4 28,40 28,40  
 entre 5 e 9 anos 5 6,2 6,17 34,57  
 há 4 anos ou menos 53 65,4 65,43 100,00  
 Total 81 100 100,00   
Usava óculos antes da presbiopia         
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid sim 14 17,3 17,28 17,28  
 não 67 82,7 82,72 100,00  
 Total 81 100 100,00   
Escolaridade           
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid básico 19 23,46 23,46 23,46  
 secundário 38 46,91 46,91 70,37  
 Superior 24 29,63 29,63 100,00  
 Total 81 100,00 100,00   
Rendimento           
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid menos de 500 5 6,17 6,17 6,17  
 500-999 23 28,40 28,40 34,57  
 1000-1499 29 35,80 35,80 70,37  
 1500-1999 15 18,52 18,52 88,89  
 mais de 2000 9 11,11 11,11 100,00  
 Total 81 100,00 100,00   
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Anexo 4 – Dados estatísticos do Modelo 

 

Fiabilidade Controlo Comportamental Percebido (PBC) 
 
 

Case Processing Summary

81 100,0
0 ,0

81 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

,500 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Item-Total Statistics

5,57 6,923 ,269 ,477

4,84 5,261 ,284 ,470

5,27 5,000 ,415 ,220

penso que consigo
usar oculos de vp
quando preciso de ler
ter de usar oculos de
vp depende de mim
a necessidade de
usar oculos de vp para
ler esta para alem do
meu controlo

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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Análise Factorial Controlo comportamental percebido 
 

Communalities

1,000 ,433

1,000 ,432

1,000 ,648

penso que consigo
usar oculos de vp
quando preciso de ler
ter de usar oculos de
vp depende de mim
a necessidade de
usar oculos de vp para
ler esta para alem do
meu controlo

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.
 

Total Variance Explained

1,513 50,440 50,440 1,513 50,440 50,440
,871 29,041 79,481
,616 20,519 100,000

Component
1
2
3

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.
 

Component Matrixa

,658

,658

,805

penso que consigo
usar oculos de vp
quando preciso de ler
ter de usar oculos de
vp depende de mim
a necessidade de
usar oculos de vp para
ler esta para alem do
meu controlo

1
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.
1 components extracted.a. 

 
 
 
 
Custom Tables 
 

-1,02
,46
,63
,19
,01

-,47

menos de 30
30-34
35-39
40-44
45-50
mais de 50

REGR
factor

score   1
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Column : REGR factor score   1 for analysis 1
Statistics : Mean

-1,00 -0,50 0,00 0,50

Values

menos de 30

30-34

35-39

40-44

45-50

mais de 50

R
ow

 
 
 
Fiabilidade Intenção 
 
 

Case Processing Summary

81 100,0
0 ,0

81 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

,792 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Item-Total Statistics

5,62 7,164 ,600 ,755

5,52 6,128 ,695 ,651

5,46 6,151 ,616 ,741

vou usar oculos de
vp sempre que
precise de ler
tenciono usar os
oculos de vp para ler
espero usar oculos
de vp para ler

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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Fiabilidade Atitude 
 

Case Processing Summary

81 100,0
0 ,0

81 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

,811 6

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Item-Total Statistics

20,59 38,294 ,665 ,759

19,41 36,944 ,702 ,749

19,14 38,919 ,715 ,750
22,35 50,154 ,332 ,823
20,48 35,878 ,679 ,755

19,77 43,832 ,365 ,828

para mim usar oculos
de vp é
de uma maneira geral,
para mim, usar oculos
é bom/mau
agradavel/desagradavel
util/inutil
facil/dificil
para mim ter de usar
oculos de vp é

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
 
 
 
 
Fiabilidade Norma Subjectiva 
 

Case Processing Summary

81 100,0
0 ,0

81 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

,895 3

Cronbach's
Alpha N of Items
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Item-Total Statistics

5,69 6,916 ,703 ,925

5,28 5,906 ,833 ,816

5,49 5,603 ,855 ,796

para o meu
óptico/especialista é
importante que eu use
oculos de vp para ler
pessoas proximas a
mim consideram
pessoas cuja opiniao
valorizo, consideram
que eu devo usar
oculos para ler

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
 
 
Regressão R2 ajustado do modelo 
 

Variables Entered/Removedb

a necessidade de usar oculos de
vp para ler esta para alem do meu
controlo, atitudesdirectatpb, ter de
usar oculos de vp depende de
mim, penso que consigo usar
oculos de vp quando preciso de
ler, NSdirectaTPB

a

. Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: intencaodirectatpbb. 
 

Model Summary

,884a ,782 ,767 ,58484
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), a necessidade de usar oculos
de vp para ler esta para alem do meu controlo,
atitudesdirectatpb, ter de usar oculos de vp depende
de mim, penso que consigo usar oculos de vp quando
preciso de ler, NSdirectaTPB

a. 

 
ANOVA - PBC dividida nas suas 3 questõesb

91,779 5 18,356 53,667 ,000a

25,653 75 ,342
117,432 80

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), a necessidade de usar oculos de vp para ler esta para
alem do meu controlo, atitudesdirectatpb, ter de usar oculos de vp depende de
mim, penso que consigo usar oculos de vp quando preciso de ler, NSdirectaTPB

a. 

Dependent Variable: intencaodirectatpbb. 
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Coefficients - Atitudes, NS e PBC(3 questões) com a Intençãoa

-,026 ,269 -,095 ,924
,017 ,056 ,017 ,298 ,767
,667 ,082 ,665 8,115 ,000

,162 ,074 ,169 2,195 ,031

,121 ,042 ,168 2,893 ,005

,063 ,050 ,081 1,247 ,216

(Constant)
atitudesdirectatpb
NSdirectaTPB
penso que consigo
usar oculos de vp
quando preciso de ler
ter de usar oculos de
vp depende de mim
a necessidade de
usar oculos de vp para
ler esta para alem do
meu controlo

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: intencaodirectatpba. 
 

 
 
Correlação entre Atitude e Norma Subjectiva 
 

Correlations

1 ,056
,621

81 81
,056 1
,621

81 81

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

atitudesdirectatpb

NSdirectaTPB

atitudesdi
rectatpb NSdirectaTPB

 
 
 
Correlação entre PBC e Norma subjectiva 
 

Descriptive Statistics

2,6132 1,07038 81
2,7449 1,20793 81

PBCdirectaTPB
NSdirectaTPB

Mean Std. Deviation N

 
Correlations

1 ,603**
,000

81 81
,603** 1
,000

81 81

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

PBCdirectaTPB

NSdirectaTPB

PBCdirecta
TPB NSdirectaTPB

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Correlação entre PBC e Atitudes 
 

Descriptive Statistics

2,6132 1,07038 81
4,0576 1,25199 81

PBCdirectaTPB
atitudesdirectatpb

Mean Std. Deviation N

 
Correlations

1 ,225*
,044

81 81
,225* 1
,044

81 81

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

PBCdirectaTPB

atitudesdirectatpb

PBCdirecta
TPB

atitudesdi
rectatpb

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Anexo 5 – Tratamento estatístico das Questões de Investigação 

 

Questão 1: O jovem presbita sente-se mais velho, quando entra na fase da presbiopia, do 

que um presbita mais velho. 

 
T-Test 
 

Group Statistics

40 -10,4143 3,82790 ,60524

41 -8,0209 4,36949 ,68240

idadeRecod3
44 anos ou menos

45 anos ou mais

Índice sintético de
Atitudes face ao
envelhecimento

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

,214 ,645 -2,620 79 ,011 -2,39338 ,91364 -4,21193 -,57483

-2,624 78,110 ,010 -2,39338 ,91213 -4,20926 -,57750

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Índice sintético de
Atitudes face ao
envelhecimento

F Sig.

Levene's Test
for Equality of

Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 
Atitudes com escala de -21 a 21 
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Questão 2: as mulheres sentem-se mais velhas, quando entram na presbiopia, do que os 
homens. 
 
T-Test 
 

Group Statistics

35 -9,3224 4,24241 ,71710

46 -9,1118 4,31618 ,63639

sexo
masculino

feminino

Índice sintético de
Atitudes face ao
envelhecimento

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 

 

Independent Samples Test

,068 ,795 -,219 79 ,827 -,21065 ,96103 -2,12354 1,70224

-,220 73,975 ,827 -,21065 ,95876 -2,12102 1,69973

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Índice sintético de
Atitudes face ao
envelhecimento

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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Questão 3 – O indivíduo esconde a presbiopia optando por óculos que minimizem a evi-
dência da mesma 
 
T-Test 
 

Group Statistics

40 2,4500 1,95614 ,30929
41 3,1951 1,82723 ,28536

idadeRecod3
44 anos ou menos
45 anos ou mais

intencaoH3
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

,224 ,637 -1,772 79 ,080 -,74512 ,42047 -1,58204 ,09180

-1,771 78,322 ,081 -,74512 ,42083 -1,58287 ,09263

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

intencaoH3
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 
Fiabilidade 

Case Processing Summary

81 100,0
0 ,0

81 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

,929 ,930 3

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

 
Summary Item Statistics

2,827 2,679 3,049 ,370 1,138 ,038 3Item Means
Mean Minimum Maximum Range

Maximum /
Minimum Variance N of Items

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.
 

Item-Total Statistics

5,73 15,175 ,844 ,712 ,907

5,43 14,973 ,861 ,742 ,894

5,80 15,510 ,862 ,744 ,893

quero usar oculos que
escondam a minha
dificuldade em vp
tenciono usar oculos
que escondam a minha
dificuldade em vp
espero usar oculos que
nao evidenciem a minha
dificuldade em vp

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Squared
Multiple

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
 

 

179



Questão 4 – O jovem presbita, quando se apercebe da sua condição procura recolher 

informação acerca da sua condição. 

 
T-Test 
 

Group Statistics

40 1,8625 ,49984 ,07903
41 1,8476 ,92682 ,14474

idadeRecod3
44 anos ou menos
45 anos ou mais

intecaoH5
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 

Independent Samples Test

4,312 ,041 ,090 79 ,929 ,01494 ,16605 -,31558 ,34546

,091 61,774 ,928 ,01494 ,16492 -,31475 ,34462

Equal variance
assumed
Equal variance
not assumed

intecaoH5
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
Fiabilidade 

Case Processing Summary

81 100,0
0 ,0

81 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

,729 ,759 4

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

 
Summary Item Statistics

1,855 1,519 2,284 ,765 1,504 ,125 4Item Means
Mean Minimum Maximum Range

Maximum /
Minimum Variance N of Items

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.
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Item-Total Statistics

5,80 6,335 ,527 ,424 ,681

5,14 5,294 ,490 ,278 ,688

5,90 5,215 ,720 ,561 ,567

5,42 4,797 ,446 ,322 ,742

quero saber porque
necessito de oculos de
vp
tenciono procurar toda a
informação disponivel
acerca da dificuldade de
vp
quero que me informem
sobre os tipos de lentes
disponiveis para corrigir
a vp
espero que me
informem acerca da
minha dificuldade em vp

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Squared
Multiple

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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Questão 5 – Os jovens presbitas preocupam-se mais em serem vistos como velhos por 

entrarem na presbiopia, que os mais velhos 

 
T-Test 
 

Group Statistics

40 2,3917 2,07946 ,32879
41 3,6260 2,08059 ,32493

idadeRecod3
44 anos ou menos
45 anos ou mais

NSH1
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 

 
 
Fiabilidade 
 
 

Independent Samples Test

,066 ,798 -2,670 79 ,009 -1,23435 ,46226 -2,15446 -,31423

-2,670 78,953 ,009 -1,23435 ,46226 -2,15447 -,31423

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

NSH1
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

Case Processing Summary

81 100,0
0 ,0

81 100,0
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Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

,874 ,881 3

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

 



Summary Item Statistics

3,016 2,593 3,630 1,037 1,400 ,296 3Item Means
Mean Minimum Maximum Range

Maximum /
Minimum Variance N of Items

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.
 

Item-Total Statistics

5,42 18,147 ,706 ,516 ,888

6,22 19,400 ,834 ,717 ,755

6,46 21,876 ,761 ,647 ,827

preocupa-me que os
outros me julguem mais
velho por usar oculos vp
as pessoas proximas de
mim pensam que usar
oculos de vp é sinonimo
de envelhecimento
a sociedade encara o uso
de oculos de vp como
sinal de envelhecimento

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Squared
Multiple

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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