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1. RESUMO  

A compulsão por compras está relacionada à presença de atos repetitivos, 

acompanhados pelo persistente desejo de adquirir bens, tendo aspectos 

psicológicos e sociodemográficos envolvidos em seu surgimento e manutenção. O 

presente estudo teve como objetivo identificar se há a presença de indicativos do 

comportamento compulsivo por compras em universitários e relacionar este 

comportamento com gênero e com as formas predominantes de pagamento dos 

bens de consumo. Foram participantes da pesquisa 177 universitários de idade 

média de 21,4 anos, que responderam a um questionário sociodemográfico e ao 

Compulsive Buying Scale (CBS), instrumento que mede a compulsão por compras. 

Como resultado, foi possível observar que a maioria dos participantes é do gênero 

feminino (68,9%) e que a maior parte da amostra encontrava-se desempregada 

(32,8%) no momento em que foi feita a coleta de dados. Notou-se que, no geral, os 

participantes tem baixa tendência de compulsão por compras, apesar de ter-se, 

observado que há significativa superioridade de compulsão por comprar por parte do 

gênero feminino. Os participantes que pagam todas as contas de modo parcelado 

possuem mais tendência de compulsão total e por pagar.  Este trabalho não 

analisou os fatores psicológicos e emocionais envolvidos nesta questão, mas este 

projeto está em desenvolvimento. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A substituição do hábito de comprar por necessidade pelo hábito de comprar 

por impulso foi um grande feito da expansão da economia baseada no consumismo 

e seu desaparecimento pode representar um desastre para o setor financeiro. 

(Bauman, 2011).  

Este tipo de economia tem alguns aliados importantes como a mídia e a 

tecnologia, que juntos também têm sido direcionados para criar novos hábitos de 

consumo e facilitar a compra de diferentes parcelas da população. Segundo o Global 

Consumer Insight Survey, pesquisa realizada pela PricewaterhouseCoopers (2018), 

a compra online é responsável por 8% das vendas de varejo em todo o Brasil, 

considerando que a porcentagem de brasileiros que compram online ao menos uma 

vez por mês passou de 58% em 2014 para 65% em 2018. Além disso, o consumo 

em lojas físicas também aumentou, apontando para uma maior busca de lojas 



físicas como uma experiência social e sensorial ao invés de uma simples atividade 

prática, de acordo com a pesquisa. O estudo também identificou que os brasileiros 

buscam por produtos e experiências (como viagens, restaurantes, entretenimento, 

etc) em uma mesma proporção, sendo que as prioridades de consumo para aqueles 

que gastam com experiências estão mais voltadas a si mesmo ou a amigos e 

familiares. 

Nesse contexto, deve-se considerar que, nas sociedades contemporâneas, os 

produtos estão vinculados não apenas ao seu valor monetário ou funcionalidade, 

mas também estão principalmente revestidos de atributos subjetivos, tais como: a 

felicidade, o sentimento de pertença, o reconhecimento social, dentre outros. Dessa 

forma, o consumo de bens e serviços acaba sendo convertido a uma espécie de 

“passe” para a inclusão social, tornando-se uma fonte de referência de identidade 

(Severiano, Lima, Lima, Martins & Neto, 2011). Em conformidade com Bauman 

(2011), nesse âmbito, o jovem acaba representando a parcela populacional mais 

vulnerável a perder o controle em relação ao ato de comprar e pagar, tendo em vista 

a coexistência de hábitos infantis, demandas da maturidade e da formação de sua 

identidade, características desta fase.  

O ato de comprar se torna compulsão por compras quando o indivíduo passa 

a adquirir itens de modo repetitivo e incontrolável, podendo ter como consequência 

prejuízos nos âmbitos social, familiar e financeiro (McElroy, Keck, Pope, Smith & 

Strakowski citado por Leite, Rangé, Junior, Fernandez & Silva, 2012) e acordo com 

Edwards (1993) citado por Vieira, Paraboni, Campara, Potrich e Kunkel (2014) a 

compra compulsiva também pode ser conceituada como uma forma crônica e 

anormal de obter objetos, caracterizada, no extremo, por um desejo incontrolável e 

repetitivo de comprar, independentemente das consequências.  

De acordo com Matos e Bonfanti (2016) diversos fatores têm sido apontados 

como influenciadores do comportamento compulsivo de compra, tais como o gênero, 

a estrutura familiar, o materialismo, a socialização e os hábitos de consumo. 

Especificamente em relação aos hábitos de consumo, pode-se mencionar o 

estudo de Roberts (1998) citado por Oliveira, Ikeda e Santos (2004) em que se 

afirma que a acessibilidade ao cartão de crédito estimula o indivíduo a gastar mais e, 

consequentemente, pode contribuir para a compra compulsiva, visto que o valor 

envolvido no pagamento com o cartão de crédito passa a ser visto como algo 

abstrato e intangível. Tal afirmação vai ao encontro com o estudo de Oliveira, Ikeda 

e Santos (2004), que teve como achado a constatação de que os jovens com idade 

média de 24,54 que apresentaram uma maior propensão à compulsão por compras 

utilizam o cartão de crédito com maior frequência. 



Com relação ao gênero, o estudo de Stefanini e Oliveira (2014) indicou 

significativa diferença entre o gênero feminino e masculino, constatando que as 

mulheres tendem a ser mais compulsivas que os homens. O achado é coerente com 

o resultado encontrado por Yurchisin e Johnson (2004), no qual avaliou 305 

estudantes universitários com idade média de 20 anos e identificou que 67% da 

amostra que apresentou comportamentos de compra compulsiva são do gênero 

feminino. 

 

 3. OBJETIVOS  

O presente estudo teve como objetivo identificar se há a presença de 

indicativos do comportamento compulsivo por compras em universitários e relacionar 

este comportamento com gênero e com as formas predominantes de pagamento 

dos bens de consumo. 

 

4. METODOLOGIA  

O presente estudo é do tipo observacional e de levantamento de dados. 

Enquadra-se no tipo transversal e correlacional, utilizando-se a pesquisa de campo 

como fonte de dados.  

 

5. DESENVOLVIMENTO  

5.1. PARTICIPANTES E PROCEDIMENTOS 

O presente estudo foi realizado com 177 alunos de graduação de uma 

universidade privada da cidade de São Paulo. Os participantes tinham entre 18 e 52 

anos, sendo que a maior parte da amostra pertencia ao gênero feminino (68,93%). 

Para a realização da coleta de dados, foi obtida a aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CAAE: 89371918.3.0000.0089).  

Após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética, foi agendado com o 

departamento responsável da universidade dias e horários para a coleta de dados. 

Os estudantes foram abordados em ambiente externo à sala de aula e, os que 

aceitaram participar, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 



(TCLE) e responderam aos instrumentos individualmente, em um tempo médio de 

20 minutos para finalizar sua participação. 

 

5.2. INSTRUMENTOS 

Foi utilizada a Escala de Compulsão por Compras (Compulsive Buying Scale -  

CBS) e um questionário sociodemográfico para a coleta de dados. 

O CBS identifica as principais dimensões do transtorno compulsivo por 

compras. A escala foi desenvolvida por Faber e O’Guinn (1989) e validada para o 

Brasil por Leite et al. (2012). 

O CBS possui sete afirmações relacionadas ao ato de comprar e ao ato de 

pagar, apresentados em uma escala likert de 5 pontos, em que 1 refere-se à muito 

frequentemente e 5 nunca para seis itens da escala e a pontuação entre 1 (concordo 

totalmente) e 5 (discordo totalmente) para um único item. Quanto menor a 

pontuação, maior o grau de compulsão por compras.  

O fator comprar está relacionado aos aspectos psicológicos e emocionais 

envolvidos no ato de adquirir bens. Já o fator pagar engloba os aspectos 

econômicos associados às compras, incluindo a questão do endividamento (Leite et 

al., 2012). O questionário sociodemográfico continha 19 perguntas e tinha o objetivo 

de identificar aspectos como: a situação trabalhista do participante, a renda familiar, 

gênero, a frequência com que realizava compras além do necessário, a frequência 

com que se utilizava o cartão de crédito, formas de pagamento mais utilizadas, bem 

como se o hábito de comprar já lhe causou algum prejuízo social, profissional ou 

familiar.   

 

5.3. METODOLOGIA DA ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados foram analisados quantitativamente. Foram utilizados frequência, 

média e desvio padrão para a descrição das variáveis. Foram utilizados os testes  

Mann-Whitney, Kruskal-Wallis e o qui-quadrado para responder aos objetivos 

específicos. Os dados foram analisados com o software SPSS (Statistical Package 

for Social Science), versão 21.0 e o nível de significância adotado foi de 5%. 

 



6. RESULTADOS  

Participaram da pesquisa 177 universitários regularmente matriculados em 

algum curso de graduação de uma universidade privada da cidade de São Paulo, 

em uma unidade situada na região leste da cidade. A idade média da amostra foi de 

21,4 anos (DP= 4,0 anos), variando entre 18 e 52 anos. Dos 177 respondentes, 122 

(68,9%) pertenciam ao gênero feminino e 55 ao gênero masculino (31,1%). A 

maioria dos universitários está matriculada em cursos da área de humanas (51,4%), 

além de haver 47 (26,6%) na área da saúde e 39 (22,0%) alocados em cursos de 

ciências exatas. 

Com relação à situação trabalhista da amostra, 58 (32,8%) participantes 

estavam desempregados no momento da coleta de dados, 56 (31,6%) em estágio 

remunerado, 50 (28,2%) estavam trabalhando com registro em carteira profissional, 

10 (5,6%) exercendo trabalho autônomo e 3 (1,7%) em estágio sem remuneração.  

Ao analisar a pontuação de compulsão por compras (Tabela 1), pode-se 

observar que a amostra apresentou resultados acima do ponto médio nos fatores 

comprar e pagar, bem como no resultado total da escala. Tal achado indica que há 

baixa tendência para o comportamento relacionado à compulsão por compras nos 

universitários analisados. O resultado é semelhante ao encontrado por 

Villadefrancos e Otero-López (2016), que observou que apenas 7,4% da amostra de 

1448 estudantes universitários espanhóis, com idade entre 18 e 23 anos 

apresentavam compulsão por compras. No entanto, deve-se considerar que o 

estudo de Villadefrancos e Otero-López (2016) utilizou a versão alemã do CBS. 

 

Tabela 1 

 Média, desvio padrão e ponto médio da pontuação de compulsão por compras. 

 

Fator N M DP Ponto Médio 

Comprar 177 15,21 2,94 12 
Pagar 177 13,61 1,67 9 

Pontuação total 177 28,82 4,03 21 

 



No entanto, observou-se diferença significativa na pontuação total do CBS e no fator 

relacionado ao ato de comprar por gênero (Tabela 2). A pontuação foi menor no 

gênero feminino, indicando uma maior compulsão por comprar quando comparado 

com o gênero masculino. Tal achado também foi encontrado por Leite e Silva 

(2016), em que observou uma maior incidência de compras compulsivas por parte 

do gênero feminino. 

Tabela 2. 

Média e desvio padrão da pontuação de compulsão por compras por gênero. 

Fator Gênero N M DP za p 

Comprar 
Masculino 55 16,33 2,87 

-4,030 <0,001 
Feminino 122 14,70 2,84 

              

Pagar 
Masculino 55 14,00 1,23 

-1,829 0,067 
Feminino 122 13,43 1,81 

              

Total CBS 
Masculino 55 30,33 3,6 

-3,842 <0,001 
Feminino 122 28,14 4,04 

a Teste U de Mann-Whitney 

Conforme apresentado na Tabela 3, não foi observada diferença significativa 

quando comparada a pontuação total da escala, bem como os resultados obtidos 

nos fatores comprar e pagar com as formas de pagamento utilizadas com maior 

frequência pela amostra. Ou seja, aqueles que utilizam o cartão de crédito com 

maior frequência não apresentaram diferença significativa na compulsão daqueles 

que utilizam o dinheiro ou o cartão de débito em relação aos comportamentos de 

comprar e pagar, tal como se hipotetizava. Cabe salientar que a amostra apresenta 

como característica o maior uso do dinheiro ou débito, em detrimento ao uso do 

cartão de crédito. 

Este resultado é diferente do obtido por Palan, Morrow, Trapp e Blackburn 

(2011), visto que em seu estudo realizado com 260 jovens de idade média de 23,01 

anos, foi observado que o uso do cartão de crédito por parte deste público está 

diretamente relacionado com comportamentos compulsivos por compra. O autor 

afirma que, o uso indevido do crédito torna mais fácil gastar além do possível e, se 

não mantido sobre controle, pode levar à compulsão por compras. 

  

Tabela 3.  



Média e desvio padrão da pontuação de compulsão por compras por forma de 

pagamento. 

Fator  
Forma de 

Pagamento 
N M DP za p 

Comprar 
Dinheiro ou débito 136 15,24 3,00 

-0,817 0,414 
Cartão de crédito 32 14,81 2,97 

              

Pagar 
Dinheiro ou débito 136 13,63 1,76 

-1,673 0,094 
Cartão de crédito 32 13,31 1,35 

              

Total CBS 
Dinheiro ou débito 136 28,86 4,19 

-1,397 0,162 
Cartão de crédito 32 28,13 3,66 

a Teste U de Mann-Whitney 

 

No entanto, de acordo com a Tabela 4, foi observado que aqueles que pagam todas 

as contas de modo parcelado possuem pontuação no fator pagar significativamente 

menor do que aqueles que pagam tudo à vista ou que pagam algumas coisas à vista 

e outras em parcelas, indicando uma maior falta de controle em relação a pagar o 

que se compra. Tal achado sugere que o comportamento compulsivo por compras 

na população universitária brasileira pode estar ligado à possibilidade de parcelar 

seus custos. No entanto, apenas quatro alunos relataram pagar tudo de modo 

parcelado e este resultado suscita a necessidade de análise cuidadosa deste 

resultado e do aumento do tamanho da amostra deste subgrupo de universitários.  

 

Tabela 4. 

Média e desvio padrão de compulsão por compras em relação à forma de 

pagamento. 

Fator Formas de Pagamento N M DP Ha p 

Comprar 

Pagar tudo à vista 69 15,70 2,95 

3,474 0,176 

Pagar algumas coisas a vista e 
outras em parcelas 

104 14,97 2,72 

Pagar todas as compras 
parceladas 

4 13,00 6,48 

          

Pagar 

Pagar tudo à vista 69 14,06 1,36 
 

 Pagar algumas coisas a vista e 
outras em parcelas 

104 13,40 1,49 
9,453 0,009 

Pagar todas as compras 
parceladas 

4 11,25 5,68 



          

Total 
CBS 

Pagar tudo à vista 69 29,75 3,82 

8,006 0,018 
Pagar algumas coisas a vista e 
outras em parcelas 

104 28,38 3,53 

Pagar todas as compras 
parceladas 

4 24,25 11,76 

a Teste de Kruskal-Wallis 

Ao verificar se havia relação entre a forma de pagamento e a frequência com 

que os participantes relataram comprar o que não tem necessidade, houve 

associação significativa (Tabela 5) e observa-se que à medida que se tem um maior 

controle sobre a frequência com que se compra o que não precisa, aumenta-se o 

predomínio do uso do dinheiro ou débito como forma de pagamento, de modo que, 

todos os participantes que nunca compram o que não precisam, não utilizam cartão 

de crédito.  

Tabela 5. 

Número de participantes de acordo com a forma que costumam pagar suas compras 

e a frequência com que compram algo que não precisam, com teste do qui-

quadrado. 

Frequência em que 
compra o que não 

precisa  

Forma de Pagamento 

Total x² p Dinheiro ou 
débito 

Cartão de 
crédito 

Sempre 26 (63,4%) 15 (36,6%) 41 (100,0%) 

12,8 0,002 Às vezes 95 (84,8%) 17 (15,2%) 112 (100,0%) 

Nunca 15 (100,0%) 0 (0,0%) 15 (100,0%) 

Total 136 (81,0%) 32 (19,0%) 168 (100,0%)      

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente estudo teve como objetivo identificar se há a presença de 

indicativos do comportamento compulsivo por compras em universitários. Observou-

se que, no geral, a amostra apresentou baixa tendência por compulsão por compras. 

No entanto, verificou-se que o gênero feminino possui maior presença de 

comportamentos compulsivos por compras quando comparado ao gênero 

masculino. Além disso, notou-se que não há relação direta entre o uso do cartão de 

crédito e a compulsão por compras, porém, verificou-se que os participantes que 

parcelam têm maior tendência a compulsão por compras. Também cabe salientar 

que a maior parte da amostra estava desempregada no momento da coleta de 



dados, podendo impactar indiretamente na prevalência de comportamentos 

relacionados ao ato de comprar.  

O desemprego pode ser uma variável que limita o poder aquisitivo do 

indivíduo, uma vez que o próprio ambiente econômico pode ser um impeditivo para 

acesso as facilidades do crédito em geral, como aquisição de cartões, carnês, 

cheques, entre outros. Deste modo, o desemprego pode acarretar problemas 

financeiros, nos quais trarão limitações quanto ao acesso de bens, mesmo quando o 

indivíduo procura outros meios de satisfazer a compulsão, como por exemplo, 

envolver rendas de familiares e conhecidos. No entanto, devem ser considerados os 

demais aspectos relacionados ao ato de comprar e à compulsão por compras, como 

os de ordem psicológica e emocional. Para análise desses fatores, se faz necessário 

a realização de novas pesquisas.  

Além disso, torna-se igualmente importante explorar a prevalência da 

compulsão por compras em outras parcelas da população brasileira, considerando 

que o consumo dos brasileiros continua a aumentar (PricewaterhouseCoopers, 

2018). 
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