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Aviso da Lua que menstrua

“Moço, cuidado com ela!
Há que se ter cautela com esta gente que menstrua...
Imagine uma cachoeira às avessas:
Cada ato que faz, o corpo confessa.
Cuidado, moço [...]
Cada palavra dita, antes de dizer, homem, reflita...
Sua boca maldita não sabe que cada palavra é ingrediente
Que vai cair no mesmo planeta panela.
Cuidado com cada letra que manda pra ela!
Tá acostumada a viver por dentro,
Transforma fato em elemento
A tudo refoga, ferve, frita
Ainda sangra tudo no próximo mês.[...]
Você que saiu da fresta dela
Delicada força quando voltar a ela.
Não vá sem ser convidado
Ou sem os devidos cortejos. [...]”
Elisa Lucinda

_ “Tem cisma não. Pensa para diante. Comprar ou vender, às vezes, são as ações que são
as quase iguais...”
Grande Sertão: Veredas
João Guimarães Rosa

RESUMO

Este estudo buscou compreender os efeitos dos estados de humor, inerentes ao
período da Tensão Pré-Menstrual (TPM), sobre o comportamento de compra de um
grupo de consumidoras. Foram utilizados como parâmetros de pesquisa o modelo
de comportamento de compra do consumidor de Engel, Blackwell e Miniard (2000)
interpretado segundo uma perspectiva do modelo de personalidade (aparelho
psíquico) da psicanálise. Este trabalho se constituiu de um estudo exploratório,
envolvendo multicasos conduzido por meio de uma abordagem qualitativa. O
instrumento de pesquisa utilizado foi a entrevista semi-estruturada. A análise dos
dados da pesquisa sugere que os estados de humor inerentes à TPM potencializam
os estados emocionais femininos influenciando atitudes e o comportamento de
compra. Dependendo da constelação dos elementos estruturais de suas
personalidades, essas consumidoras se tornam, no período da TPM, mais
propensas a compras de natureza tanto impulsiva como compulsiva. Estes padrões
de comportamento estão sujeitos a uma evolução no sentido de encontrar pontos de
equilíbrio mais amadurecidos e deste modo mais favoráveis a pessoa.

Palavras chave: comportamento do consumidor, mulheres, Tensão Pré-Menstrual,
psicanálise, marketing.

ABSTRACT

This study seeks up to understand the effects of moods states associated with PreMenstrual Tension(PMT) on the purchasing behavior of a group of female
consumers. As search criteria the consumer purchase behavior model developed by
Engel, Blackweel, Miniar(2000) was used. It was interpreted according to a
perspective of the personality model(psychic apparatus) from psycoanalysis. This
work consisted of an exploratory study, involving multicases through a qualitative
approach.The research instrument used was a semi-structured interview. The
analysis of data research suggest that mood states inherent to PMT affect emotional
state of womem, influencing their attitudes and buying patterns. Depending on the
structrural elements of their personalities, these consumers become during PMT
more prone to both impulsive and compulsive purchase. The study indicates that
such patterns can be changed towards finding more equilibrium and thus a more
favorable situation to the person.
Keywords: decision process, consumer behavior, women, pre-menstrual tension,,
Marketing, psychoanalysis.
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1. INTRODUÇÃO: OS FUNDAMENTOS DO ESTUDO
1.1 Apresentação, contexto e importância do tema
Este trabalho tem como tema o comportamento de compra da mulher diante da
especial e crucial condição: a Tensão Pré-Menstrual ou TPM. Haveria alguma
relação entre a TPM e o ato de comprar de mulheres? As mulheres que vivenciam
esta forma de tensão seriam mais ou menos propensas a comprar? Que possíveis
influências a TPM poderia ter sobre o comportamento de compra de um grupo de
mulheres?
Ao analisar e buscar elucidar questões como estas, buscou-se, neste trabalho,
integrar e relacionar conteúdos e conceitos específicos do marketing, da psicanálise
e de teorias sobre emoções e estados de humor, no contexto deste momento
particular da vida de um grupo de mulheres que é a TPM.
Tratando-se de marketing, o tema pode ser introduzido sobre o prisma da falta. A
ideia da falta, da carência de algo almejado em um dado momento é inerente à
condição humana. Quando alguém, ou mesmo um país, possui algo que outra
pessoa ou outro país não possui, está estabelecida a possibilidade da permuta, do
intercâmbio de bens. Ao longo da história este intercâmbio passou a ser melhor
operacionalizado através da moeda por meio das transações de compra e venda. É
o mundo dos negócios. Dos remotos nômades, a Marco Pollo e Vasco da Gama, até
os dias de hoje, toda a humanidade só tem feito evoluir e expandir este mundo. Não
estaria a corrida espacial bem mais adiantada se já houvesse surgido com quem
negociar no espaço sideral? Por certo que sim, pode-se ousar a afirmar. O fato é
que o homem, por carecer, faz negócios, desde que o mundo é mundo.
Subjacente ao mundo dos negócios e fiel ao princípio da falta está a conhecida lei
da oferta e da procura, objeto de estudo, de pesquisa e de ações tanto da economia
quanto da ciência do marketing, afinal alguém precisa saber que há algo
interessante disponível e então é necessário conhecer quem são os sujeitos
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potencialmente interessados e também os canais de divulgação para atingir estes
sujeitos. Esta é a essência do marketing em ação.
Como ciência, o marketing se vê diante de doze escolas que caracterizam o seu
universo. São formas diversas de estudar o marketing. O desafio para o estudioso é
saber que escola está sendo tomada como base. Dentre estas escolas está a do
comportamento do consumidor, área que tem produzido farto material, fruto de suas
pesquisas. (Informação verbal). 1.
O conceito de marketing surgiu na década de 50 e logo se tornou evidente a
necessidade e a importância do estudo do comportamento do consumidor (MOWEN
e MINOR, 2003, p. 3). Enquanto campo de estudo, segundo Pinto e Lara (2006, p. 3)
os estudos sobre o comportamento do consumidor tiveram início na década de 50,
tendo sido abertas três grandes áreas de pesquisa neste campo: determinantes
psicológicos do comportamento do consumidor, determinantes sociais e tomada de
decisão por parte do consumidor. Para Ugalde (2006, p. 11) grande parte do campo
de estudo do comportamento do consumidor tem como foco o processo decisório de
compra.

Os estudos de marketing no campo do comportamento do consumidor e do
processo decisório de compra alcançaram sujeitos de todas as idades, classes
sócias e gênero: crianças, jovens, adultos, idosos, homens e mulheres tanto no
exterior como no Brasil. Autores estrangeiros como Engel, Blackwell, & Miniard
(2000), Koltler ( 1998) e Solomon (2008), dentre os vários presentes neste trabalho,
bem como muitos outros, abriram novos horizontes e novas perspectivas para o
marketing com suas pesquisas e teorias. Sendo muitos os modelos propostos sobre
o comportamento de compra do consumidor, naturalmente, um deles será o
escolhido para os propósitos deste trabalho.
No Brasil tem sido extenso o universo de autores e trabalhos. Pinto e Lara (2006)
publicaram o artigo “A Pesquisa na Área do Comportamento do Consumidor: Uma
Análise da Produção Acadêmica Brasileira entre 1997 e 2006” na edição AnAnpad
1

- Aula de 08/08/08 – Teorias de Marketing – Prof. Dr. José Edson Lara – Mestrado Profissional em Administração –
Faculdades Pedro Leopoldo. Nesta aula começou a nascer este trabalho.
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2007. Este artigo que teve como objetivo fazer uma análise da qualidade
metodológica dos artigos publicados sobre o tema comportamento do consumidor
nos principais veículos de divulgação da produção acadêmica em marketing no
Brasil de 1997 a 2006, revela dados quantitativos confirmadores. Ao todo foram
analisados 238 artigos, o que corresponde a uma média de praticamente 24 artigos
de pesquisas por ano.

Segundo estes autores, “cabe afirmar que a área de

comportamento do consumidor tem se mostrado como um importante campo de
pesquisas na área de marketing.” (PINTO e LARA, 2006, p.5)
Muitos autores têm concentrado o interesse na pesquisa da mulher como
consumidora. Em 2005 foi lançado no Brasil o livro “Por que as mulheres
compram?”. As autoras Andrea Learned, presidente da Learned On Women e Lisa
Johnson – CEO do The Reach Group, são ambas profissionais em marketing com
grande experiência junto ao público feminino. O universo da publicação é a mulher
consumidora norte-americana. Neste estudo, as autoras analisam o comportamento
de compra feminino nos EUA com base em fatores geográficos, culturais, étnicos,
idade, sócio-econômicos e então sugerem estratégias de marketing para atrair esta
consumidora que tem um perfil bem delineado: uma profissional exigente, com
pouco tempo, economicamente independente, bem informada, com uma ampla
gama de interesses e com forte potencial de compra. O livro trata do perfil da mulher
consumidora americana e do como atingir esta mulher.
Se nos EUA o potencial de compra feminino é elevado, no Brasil a situação não é
diferente.

Em

1992,

as

mulheres

representavam

39%

da

População

Economicamente Ativa (PEA). Em janeiro de 2010 este índice foi de 46,2%, segundo
dados do IBGE, o que sugere que há progressivamente mais mulheres no mercado
de trabalho. Assim, há também mais mulheres com poder de consumo, decidindo
onde gastar os seus próprios rendimentos.
De acordo com Campos (2006), com base em pesquisa realizada pela Credicard,
em 2005 as mulheres já eram usuárias de 50% dos cartões de crédito no Brasil e
movimentaram 57,9 bilhões de reais em compras, 30% a mais que em 2004.
Ainda segundo esta autora, de acordo com diversas fontes de pesquisa, 94% do
mobiliário doméstico é adquirido diretamente ou a partir da influência da mulher. A
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influência feminina é da ordem de 45% na compra de carros novos, 92% nos
pacotes de viagem, 91% na compra de imóveis, 88% para os planos de saúde, 88%
para artigos de luxo, 75% para os produtos de limpeza, 72% para artigos de
papelaria, 65% para alimentos, 50% para computadores, 58% para remédios. Estes
dados resultam em uma média de 74,36% de poder de influência feminina nas
compras em geral.
Com o evidente crescimento da participação da mulher no mercado de consumo,
tornam-se frequentes artigos em jornais e revistas e pesquisas e estudos
acadêmicos em torno da mulher enquanto consumidora. A revista eletrônica M&M,
em sua edição de junho de 2004, publicou um caderno especial sobre as mulheres
das classes A/B, assinado por Paula Grinover. O título “Força do público feminino
leva empresas a redefinir estratégias” resume bem o fato de que as empresas estão
sensíveis ao poder da mulher como consumidora e, deste modo, ajustam as suas
estratégias de marketing para atingi-las. “A conquista de importante espaço no
mercado de trabalho e o poder de influência crescente das mulheres na decisão de
compra têm levado várias companhias a desenvolver uma série de produtos e
serviços para esse público-alvo” (GRINOVER, 2004).
Araujo (2007, p. 15) afirma que apesar de haver muitos estudos na área do
comportamento do consumidor, há grupos específicos, como o das mulheres
casadas, por exemplo, que não foram devidamente explorados. Assim, Araujo
(2007) e Silva (2004) conduziram suas pesquisas sobre o comportamento de
compra do consumidor, com base exclusivamente no gênero.
Outros trabalhos do meio acadêmico voltados para o comportamento do consumidor
tiveram como objeto de pesquisa tanto homens quanto mulheres com objetivos
diversos, dentre eles o de identificar diferenças no comportamento de compra entre
os gêneros. Monteiro (2006) pesquisou, dentre vários pontos, as propensões
masculina e feminina à compra compulsiva e aos hábitos de moda. Araujo e Ramos
(2007) conduziram estudo sobre a compra por impulso de homens e mulheres em
shopping centers. Almeida (1993) também pesquisou a influência do humor sobre a
compra impulsiva, sendo o gênero uma das variáveis deste estudo. Del-Vechio,
Andrade e Bronemann, (2007) estudaram diferenças comportamentais entre homens
e mulheres na hora de consumir.
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Esses trabalhos foram pesquisados e referenciados nesta dissertação por terem tido
como objeto de estudo o comportamento de compra da mulher, diretamente ou de
forma comparada. Certamente há uma infinidade de outros.
Esta dissertação, por sua vez, tem especificamente como foco o comportamento de
compra da mulher em um contexto especial: o da TPM, momento este muito peculiar
vivenciado por mulheres, nem todas, no entanto, e que, em alguns casos chegam às
raias do distúrbio. Outros elementos serão também levados em conta para um maior
suporte à compreensão deste momento como a teoria psicanalítica e o estudo das
emoções e dos estados humorais.
A TPM, ou Tensão Pré-Menstrual, é uma vivência psicofisiológica da mulher,
experimentada na etapa do denominado ciclo ovariano que precede à menstruação.
Uma sequência de alterações hormonais induz ou prepara o organismo feminino
para a fecundação. Quando esta não ocorre, uma segunda sequência de alterações
hormonais trabalha no sentido de desmontar toda a preparação anteriormente feita,
para, em seguida, retomar uma nova preparação. A TPM se situa e é experimentada
por muitas mulheres justamente na fase que antecede ao desmanche ou da descida
do fluxo menstrual.
O site do Ministério da Saúde divulga dados sobre a ocorrência da Tensão PréMenstrual (TPM) entre as brasileiras com base em um estudo realizado por
pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e do Centro de
Pesquisa em Saúde Reprodutiva de Campinas (Cemicamp) em grandes cidades das
cinco regiões do país, com 860 mulheres entre 18 e 35 anos de idade. O estudo
revelou que 80% das entrevistadas disseram ter ou já ter sofrido com a síndrome.
Trata-se de um percentual bem mais alto do que os encontrados na Europa e nos
Estados Unidos, onde pesquisas mostraram percentuais que variam de 40% a 50%.
A pesquisa revelou ainda que 62% das mulheres entrevistadas afirmaram ter TPM,
enquanto 18% disseram que já tiveram (JANSEN, 2008)
Do ponto de vista subjetivo, os relatos desta experiência, para as mulheres que
vivenciam este fenômeno, são bastante semelhantes. Mal estar generalizado,
irritabilidade bastante aumentada, impaciência, instabilidade do humor, depressão,
insônia, aumento de apetite, estão entre os sintomas comumente mais descritos.
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Do ponto de vista físico, as descrições se referem a cefaléias, dores nas mamas,
inchaços, dores nas pernas, fadiga, tonturas e náuseas, como os sintomas mais
vivenciados.
Alterações tão dramáticas assim para as mulheres que experimentam a TPM
acabam por exercer influência sobre as suas atitudes e seus comportamentos. No
domínio popular o fenômeno é tão corriqueiro que não há quem não tenha ouvido
expressões como “Ela está de TPM” como justificativa de comportamentos
extremados de mulheres. No campo médico há casos cujos sintomas são tão
agudos que são considerados como uma disfunção, por interferirem de forma
problemática na rotina de vida das mulheres que os experimentam.
O fato é que dificilmente as mulheres que vivenciam as suas TPMs ficam imunes a
alterações comportamentais neste período peculiar da fisiologia feminina. Deste
modo, “mulheres com TMP podem reagir a um fato banal com uma resposta trágica”
MAPURANGA (2003, p,77).
Respostas trágicas são respostas inadequadas, despropositadas desencadeadas
pelos sintomas típicos da TPM: irritabilidade, labilidade emocional, alterações do
humor, apontados como de ordem psíquica pelos autores ao descreverem o
fenômeno. Mapuranga (2003), Marto (2004), Pitiliuk (2009) e Beraldo, (1970). Estes
estados têm um substrato comum: envolvem a emotividade, os humores.
A compreensão das emoções, de sua dinâmica e da sua influência sobre a
personalidade e sobre o comportamento humano remonta aos filósofos gregos.
Aristóteles discorreu sobre a natureza da alma, os sentimentos e as emoções.
Ocorre, no entanto, que na literatura em geral, os conceitos de emoções,
sentimentos, afetos e humores têm sido empregados de formas bastante correlatas,
como sinônimos, inclusive (Espinoza, 2004, 21). Por outro lado, as emoções
recebem abordagens teóricas segundo diversas perspectivas, de acordo com
Gondim e Siqueira (2004, p. 213). A abordagem denominada teórica, por exemplo,
tem como foco a análise da emoção, a filosófica, o sentido da vida, a fisiológica o
processo evolutivo, a cognitiva a avaliação subjetiva da emoção, para citar algumas
delas. Sendo o componente emocional um fator intimamente relacionado a Tensão
Pré-Menstrual e ao comportamento, tornou-se necessário precisar o sentido destes
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termos tendo sido as mais diversas abordagens examinadas até a definição de um
posicionamento específico para os propósitos deste trabalho.
Se emoções, sentimentos e estados de humor exercem evidente influência no
comportamento humano, a forma como estes estados emocionais interferem
especificamente no comportamento do consumidor tem sido objeto de pesquisas, a
exemplo de trabalhos como os de Medeiros (2008), Ugalde (2006) e Espinoza
(2004) nos quais o tema central gravitou em torno do papel das emoções no
processo de decisão de compras.
Segundo Espinoza e Nique (2003), a visão cognitiva observada na pesquisa do
consumidor explica uma parte significativa do comportamento de compra, no
entanto, não é capaz de fornecer esclarecimentos referentes a outras ações
tomadas comumente por consumidores. Estas ações são de natureza emocional,
segundo estas autoras. Neste sentido, as pesquisas realizadas na área de marketing
que buscam identificar a interação entre emoção e cognição levam à formulação de
modelos que podem explicar com mais consistência os comportamentos de compra
dos indivíduos (ESPINOZA, 2004). Elementos cognitivos e afetivos interferem ao
longo de processos de tomada de decisão confirmam Mowen e Minor (2003).
Sendo a TPM um período de turbulência emocional na vida da mulher, com
evidentes influências sobre a personalidade feminina, com reflexos na área
comportamentais em geral, é oportuno se questionar sobre os seus efeitos sobre
comportamento de compra da mulher. Estariam as mulheres vítimas da TPM sujeitas
a influências desta síndrome no processo decisório de compra? Estas são algumas
das questões a que este trabalho se propõe a pesquisar e a elucidar.

Pine (2009), da Universidade de Hertfordshire, na Inglaterra, pesquisou a propensão
à compra de mulheres inglesas durante a fase pré-menstrual ou fase lútea do ciclo
ovariano. No Brasil, os resultados deste estudo foram divulgados nos meios de
comunicação com uma pequena, porém importante distorção: foram tomadas como
sinônimas as expressões “período pré-menstrual” e “TPM – tensão pré-menstrual.”
No site do jornal o Estado de São Paulo, “O Estadão.com.br” esta pesquisa foi
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divulgada tendo como fonte a BBC Brasil (2009) com o título “Mulheres gastam
mais no período pré-menstrual, diz estudo”. Logo abaixo, no entanto, está o subtítulo
conclusivo: “Pesquisa britânica diz que compras por impulso são maneira de
compensar TPM; depois, elas sentem remorso” (30 de março de 2009 | 8h 54). O
período pré-menstrual não é necessariamente vivenciado como TPM por 100% das
mulheres. No Brasil, como visto, as estatísticas apontam para 80% das mulheres. A
pesquisa de Pine (2009) foi feita com 443 mulheres e revelou que as britânicas
tendem a fazer compras extravagantes e por impulso durante a fase pré-menstrual.
Segundo a pesquisadora, as mulheres tendem a ir às compras para se sentirem
melhor, pois nesta fase se sentem deprimidas ou estressadas. A pesquisa, no
entanto, não fez distinção entre uma fase pré-menstrual com ou sem a vivência de
TPM e nestes termos, difere neste detalhe, dos objetivos deste trabalho.
O estudo de Pine (2009) de certa forma responde parte das questões deste trabalho
de

pesquisa.

No

entanto,

estados

emocionais,

humores,

comportamento,

sentimentos, afetos, pensamentos, processos decisórios são expressões e conceitos
de elementos associados a um conceito mais abrangente, o de personalidade. É
importante que uma abordagem de comportamento do consumidor que envolva
estes elementos considere aspectos dinâmicos da personalidade para que propiciem
uma perspectiva mais ampla e esclarecedora dos fenômenos envolvidos. Monteiro
(2006) pesquisou a relação entre traços de personalidade e propensão à compra
compulsiva no segmento de moda. Neste trabalho de pesquisa, no entanto, a opção
recaiu sobre a abordagem psicanalítica por duas razões: pela perspectiva dinâmica
inerente a este modelo e pela perspectiva da subjetividade, fator intimamente
associado a este modelo.
Desenvolvida pelo austríaco Sigmund Freud nos primórdios do século XX, a
psicanálise influenciou todas as áreas do conhecimento humano, inclusive o
marketing, cuja influência se deu sobremaneira nas pesquisas voltadas para as
motivações inconscientes (ENGEL, BLACKWELL e MINIARD, 2000, p. 284).
O estudo e compreensão do processo decisório da mulher, durante a TPM, sobre o
prisma investigatório do modelo de personalidade proposto pela psicanálise,
promete prover um entendimento mais refinado por levar em conta a dinâmica
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existente entre elementos estruturais da personalidade, a natureza subjetiva e
emocional desta vivência feminina (TPM) e a questão do desejo.
As pessoas compram por uma questão não só de necessidades, mas também para
satisfazer desejos. Ao reconhecer uma necessidade, o consumidor estará diante de
um estado de desejo, diante um problema a ser resolvido. Este estado dá inicio ao
processo de tomada de decisão (ENGEL, BLACKWELL e MINIARD, 2000, p. 96). A
questão do desejo, do ponto de vista psicanalítico, no entanto, abre perspectivas
infinitas ao marketing, posto que para a psicanálise, o desejo nunca será
integralmente satisfeito. E mais, o desejo não implica em uma relação com um
objeto real, como no caso da necessidade. Esta relação ocorrerá sempre com um
objeto imaginário. Por isto, o desejo nunca terá uma satisfação completa possível.
“O desejo se realiza em objetos, mas não se satisfaz com esses objetos” (GARCIAROSA,1984, p.144). O marketing, nestes termos, tem farto terreno a explorar, pois
lida com seres desejosos, de desejos impossíveis. O marketing pode prometer tudo,
pois mesmo aquilo que promete saciar, não será plenamente saciado.
Mapuranga (2003, p. 75) conduziu estudo dos efeitos subjetivos da TPM sobre o
prisma psicanalítico, onde a TPM foi enfocada como um mal-estar a mais na vida da
mulher, além daquele que é condição inerente aos conflitos da civilização que impõe
limites aos desejos humanos. O estudo desta autora, no entanto, não levou em
conta comportamentos específicos como o comportamento de compra da mulher
nesta condição.
Na perspectiva psicanalítica adotada neste trabalho, a busca de satisfação de
desejos através de uma compra articulará elementos da personalidade (id, ego e
superego) que interagirão de forma intensa até que uma decisão de compra
(perspectiva do marketing) seja tomada ou mesmo postergada. Necessidades e
desejos, de um lado, vão clamar satisfação, via o elemento id. A força realista do
ego analisará as possibilidades envolvidas na satisfação do id e a força moral do
superego monitorará para, se necessário, dar o seu aval. Mecanismos de defesa
poderão ser acionados para justificar decisões. Da dinâmica deste embate sob o
pano de fundo do estado de TPM sairá uma decisão do sujeito feminino. Este é o
cenário, o ambiente de pesquisa deste trabalho.
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O desafio é chegar a uma compreensão mais abrangente do comportamento de
compra de um grupo de mulheres, durante a TPM, com os seus inerentes aspectos
emocionais, sob o prisma psicanalítico. Esta compreensão, espera-se, será
alcançada mediante o cumprimento de seu objetivo geral e dos objetivos específicos
que lhe são associados.
1.2 Tema e objetivos da pesquisa
Assim, fica delimitado o tema deste trabalho como o comportamento de compra da
mulher durante a TPM.
E a questão norteadora definida como “Como o comportamento de compra do grupo
de mulheres pesquisado é afetado pela TPM?”
O objetivo geral: estudar os possíveis efeitos da TPM sobre o comportamento de
compra de um grupo de mulheres
E os objetivos específicos:
1. Elucidar a natureza dos processos emocionais inerentes à TPM com base
nas teorias existentes sobre as emoções e nos posicionamentos teóricos
adotados;
2. Identificar comportamentos associados ao período da TPM neste grupo
em estudo;
3. Identificar se as mulheres do grupo em estudo são mais ou menos
propensas à compras durante a TPM;
4. Identificar, no caso de confirmada a maior propensão à compra durante a
TPM no grupo estudado, os tipos de compras mais frequentes;
5. Elucidar os possíveis efeitos da TPM nas diversas etapas do
comportamento de compra de um grupo de mulheres em estudo;
6. Elucidar

os

processos

mentais

e

emocionais

envolvidos

no

comportamento de compra de mulheres durante a TPM segundo a
perspectiva psicanalítica.
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1.3 Justificativa sobre a escolha do tema e métodos empregados
A despeito da ampla gama de pesquisas conduzidas no campo do comportamento
do consumidor, e mesmo da mulher como consumidora, encontram-se pontos
carentes de uma compreensão mais refinada. Como se pode constatar, há estudos
sobre o papel das emoções no comportamento do consumidor que não levaram em
conta o gênero, outros há que pesquisaram comportamento de compra impulsivo
também sem também levar em conta este fator. Encontrou-se estudo sobre a TPM
segundo

uma

perspectiva

psicanalítica,

com

nenhuma

relação

com

o

comportamento de compra. Encontrou-se, também estudo do comportamento de
compra por impulso de mulheres durante a fase pré-menstrual. Estes dois últimos
foram os estudos que mais se aproximaram da pesquisa proposta por este trabalho
de dissertação. No entanto, nesta dissertação os objetivos tem nuances peculiares,
posto que o que se propõe a compreender são os possíveis efeitos da tensão prémenstrual ou TPM no comportamento de compra (processo decisório) de um grupo
de mulheres sob uma perspectiva psicanalítica.
Do ponto de vista teórico, este trabalho se justifica pelo fato de se constituir em um
estudo exploratório e de caráter qualitativo, uma vez que se fazem necessárias
pesquisas que tenham como foco o exame, em profundidade, da dinâmica envolvida
nos processos decisórios do consumidor, sob uma perspectiva psicanalítica, em
uma condição particular e especial da vivência feminina.
Quanto às contribuições possíveis a partir deste trabalho de pesquisa, espera-se
uma melhor compreensão de um lado da vivência subjetiva da TPM e de formas
como a mulher se posiciona frente a esta experiência, bem como proporcionar à
área de marketing elementos para um direcionamento mais específico de suas
estratégias diante do público feminino.
1.4 Organização do trabalho de dissertação
Esta pesquisa encontra-se estruturada segundo os padrões vigentes para trabalhos
de dissertação. Na Introdução são abordados os propósitos deste trabalho, o
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contexto, as linhas gerais, os objetivos e a importância do tema. O referencial teórico
está constituído por uma revisão geral da literatura envolvendo a tensão prémenstrual, teorias do comportamento do consumidor, teorias sobre as emoções e a
teoria psicanalítica. Segue-se a metodologia, onde são definidos os métodos de
pesquisa adotados. Finalmente vem a análise dos dados obtidos e de possíveis as
conclusões e a sua aplicação, além de comentários sobre possíveis novos campos
de pesquisas a partir deste estudo.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO: OS PILARES DO CONHECIMENTO DA
TEORIA EM ESTUDO
2.1 A TPM, as emoções e o comportamento feminino
2.1.1 A Tensão Pré-Menstrual e as suas bases fisiológicas
Já na antiguidade, Hipócrates discorria sobre a cefaléia e a agitação pré-menstrual,
fazendo menção a papiros de Ebers e Kahun cuja origem remonta há 2000 a.C.
(RODRIGUES e OLIVEIRA, 2006, p 62). Ao perceber a relação entre o alívio da
tensão experimentada por mulheres com a chegada das regras menstruais,
Hipócrates interpretou este fenômeno como uma manobra da natureza para aliviar o
mal estar inerente ao período pré-menstrual. Assim, Hipócrates passou a acreditar
que a sangria, já usada por seus antecessores, seria remédio eficaz para muitas
doenças, tendo a prescrito tanto para mulheres como para homens (MAPURANGA,
2003, p. 71)
Para Mapuranga (2003, p. 77), os desconfortos inerentes ao período pré-menstrual,
como mamas doloridas, inchaço no abdômen e cólicas são coisas normais que não
chegam a interferir no cotidiano da mulher. Por outro lado, a TPM sim, com seus
sintomas peculiares, causa transtornos dramáticos no dia a dia da mulher. Tudo
então é vivenciado de forma superlativa. Pequenos problemas tornam-se grandes
problemas. É um período de grande tensão e angústia.
A Tensão Pré-Menstrual ou TPM é um quadro de intensidades variadas
caracterizado por sintomas físicos e emocionais que afetam a vida de cerca de 70%
das mulheres. Estes sintomas incluem cólicas, dores de cabeça e nas mamas,
aumento do apetite e do peso, inchaços em várias partes do corpo e alterações no
sistema nervoso (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).
Mapuranga (2003, p. 74) define a TPM como “um período de intenso mal-estar, em
que umas mulheres apresentam um conjunto de alterações físicas e psíquicas que
podem interferir no desempenho profissional, nas relações sociais e familiares.”
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Segundo dados do Ministério da Saúde (2009), a TPM é consequência do aumento
de alguns hormônios, em especial o estrógeno, no corpo da mulher, durante o
período que antecede a menstruação. A maior presença de estrógeno, via de regra,
está associada à retenção de líquidos no organismo feminino, o que altera
sobremaneira o seu metabolismo. A TPM chega a durar até 15 dias e a quantidade e
a intensidade desses sintomas variam muito de mulher para mulher e também a
cada ciclo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).
Admite-se que a TPM seja um transtorno associado às fases do ciclo ovariano,
sendo, nestes termos, um fenômeno de caráter cíclico (MAROT, 2004).
Para Mapuranga (2003, p. 75) a TPM ainda continua sendo um enigma para a
medicina, que até o momento não desvendou completamente a etiologia deste mal
ou doença para a qual também não foi encontrado um tratamento definitivo e eficaz.
O caráter cíclico da TPM está relacionado à fisiologia do ovário que cumpre um ciclo
funcional de 28 dias, em média, com repercussões tanto nos órgãos reprodutores
como sobre o psiquismo. As alterações sucessivas da mucosa uterina, ou
endométrio, são a constatação deste caráter cíclico e constituem o ciclo menstrual
que tem início na puberdade feminina (BERALDO, 1970, p. 920). Observe-se que
Beraldo tinha como objetivo tratar exclusivamente das bases fisiológicas do ciclo
ovariano, no entanto, menciona as repercussões, os efeitos do ciclo também sobre
“psiquismo”. O autor aqui sugere que há algo de ordem pessoal, algo subjetivo, um
estado psicológico especial, experimentado por quem vivencia o processo.
A compreensão do funcionamento do ciclo ovariano, um sofisticado mecanismo
fisiológico autorregulado entre o hipotálamo, a glândula hipófise e os ovários é
facilitada tomando-se como referência um diagrama.
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TPM
Fonte: elaborado pelo autor
Figura 1 Diagrama representativo do ciclo ovariano

No início do ciclo, a hipófise estimulada pelo GnRH, um hormônio liberado de forma
pulsante

pelo

hipotálamo,

produz

o

hormônio

FSH

(folículo

estimulante)

(GOODMAN, 2000, 539). O FSH estimula o desenvolvimento dos folículos ovarianos
(bolsas líquidas contendo óvulos). À medida que os folículos amadurecem,
começam a produzir o hormônio estrógeno. Altas taxas de estrógeno no sangue
inibem a produção de FSH. Por volta do 7º dia do ciclo, a hipófise, devido aos
elevados níveis de estrógeno produzido pelos folículos, começa a reduzir a
produção de FSH. Isto faz com que alguns folículos parem de crescer. Via de regra,
apenas um se desenvolverá plenamente e produzirá o estrógeno que, dentre outras
funções, estimulará o crescimento do endométrio. O nível máximo de estrógeno no
sangue coincidirá com o nível ideal de desenvolvimento do endométrio que estará
pronto para receber o óvulo. É quando, então, a hipófise secreta o LH (hormônio
luteinizante) que induzirá a ovulação, por volta do 14º dia do ciclo. Após a ovulação,
por ação do LH, o folículo se transforma no denominado corpo amarelo, que
secretará a progesterona e o estrógeno. A progesterona preparará o endométrio
para receber um embrião e sinalizará à hipófise para não produzir o FSH e o LH.
(BERALDO, 1970, 917-922). A progesterona também inibirá as contrações do útero,
impedindo-o de expulsar um óvulo fertilizado ou um feto em desenvolvimento.
(GUYTON, 1988, 509). Não ocorrendo a fecundação, cerca de seis dias após a
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ovulação, a progesterona e o estrógeno param de ser secretados pelo corpo
amarelo. Com a queda da progesterona, a hipófise sabe que o útero não está
grávido e retoma a produção de LSH e LH. É chegada a hora de iniciar o
amadurecimento de novos folículos e de eliminar o antigo endométrio, a partir do 28º
dia do ciclo, através da menstruação, para dar início à produção de um novo, em um
novo ciclo (BERALDO, 1970, 917-922).
Este é o complexo ciclo ovariano, regulado por sofisticado sistema auto-regulador de
biofeed-back. Alguns pequenos detalhes foram suprimidos para facilitar a
compreensão do essencial do processo.

2.11 A TPM e seus sintomas
De acordo com Giani Cezimbra, ginecologista e técnica da Área Técnica de Saúde
da Mulher do Ministério da Saúde, a TPM é uma síndrome, e como tal, envolve um
conjunto de sinais e sintomas. Os casos de maior intensidade são denominados de
disforia pré-menstrual. A mulher que vivencia este quadro sofre de crises de
irritabilidade, nervosismo e depressão em um grau que afeta os seus
relacionamentos pessoais e profissionais, sendo, portanto, sintomas considerados
psiquiátricos, que exigem providências médicas. A disforia atinge cerca de 8% das
mulheres com TPM (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).
Segundo Marot (2004), o quadro denominado TPM caracteriza-se por sintomas
psicológicos,

como

irritabilidade,

nervosismo,

hipersensibilidade,

descontrole

emocional, agitação, insônia, dificuldade de concentração, letargia, depressão,
sensação de cansaço, ansiedade, esquecimento frequente, redução da auto-estima,
paranóia e ataques de choro. Sintomas gastrintestinais: dores abdominais, inchaços,
náuseas, sensação de peso na pelve, problemas dermatológicos e neurológicos
como dores de cabeça, tonteiras, desmaios dentre vários outros, também são típicos
da TPM (MAROT, 2004)
Também, segundo Marot (2004), a despeito da classificação americana diferenciar
Síndrome Pré-Menstrual de Desordem Disfórica Pré-Menstrual, não há ainda um
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consenso sobre se venham a ser um mesmo fenômeno, mas, provavelmente o
sejam.
A denominada Síndrome Pré-Menstrual caracteriza-se por variações físicas e do
humor das mulheres e a denominada Desordem Disfórica Pré-Menstrual é
caracterizada por fortes alterações do humor, a ponto de interferir nas rotinas diárias
(MAROT, 2004).
Para Marot (2004), a TPM é identificada em mulheres que, em um intervalo de 12
meses, apresentam, na maioria de seus ciclos, cinco dentre os oito sintomas: humor
deprimido, raiva ou irritabilidade, dificuldade de concentração, falta de interesse pelo
que se costuma gostar, aumento do apetite, insônia ou hipersonia, sensação de falta
de controle sobre si mesmo e algum sintoma corporal.
E ainda, segundo Marot (2004), “aproximadamente 80% das mulheres em fase
reprodutiva apresentam sintomas na fase pré-menstrual, sendo que apenas 3 a 5%
de forma grave a ponto de impedir a rotina ou o trabalho. Seu início ocorre em média
aos 26 anos de idade e tende a piorar com o tempo.”
Pitliuk (2009) considera nove os sintomas psíquicos como característicos da TPM:
irritabilidade, agressividade, nervosismo, sensação de "estar de mal" com o mundo,
sensação de falta de controle, depressão, vontade de chorar, diminuição de
concentração, alterações de humor.
Como sintomas físicos Pitliuk (2009) aponta: retenção de líquidos (inchaço),
espinhas na pele, dor e sensibilidade nos seios, que nesses dias costumam
aumentar de volume, dor e sensibilidade na região inferior do abdômen, dores de
cabeça e enxaqueca, aumento de peso, cansaço, dores no corpo.
Todos os nove

sintomas psicológicos apontados por Pitliuk (2009) tem

correspondentes com os cinco sintomas de ordem psicológica da lista de Marot
(2004).
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Mapuranga (2003, p. 77) também propõe duas categorias para os sintomas (mais
frequentes) da TPM:
1.

Psíquicos: irritabilidade, ansiedade, tensão, agressividade, depressão,
choro fácil, sensibilidade aguçada, esquecimento, falta de
concentração, confusão, dificuldade em realizar tarefas rotineiras, até
falta de coordenação motora, labilidade emocional – humor instável,
mudança fácil de humor sem motivo aparente, insônia e sono agitado,
isolamento e recusa ao contato social, angústia diante de
aglomerações, falta de iniciativa – desmotivação, compulsão por
doces, aumento de apetite, diminuição da libido;

2.

Físicos – cefaléia – dor de cabeça ou enxaqueca – mastalgia (dores
nas mamas) e /ou inchaço, dor ou inchaço nas pernas e pés, dor nas
costas, inchaço no abdômen pela retenção de gases, fadiga, cansaço,
tontura, taquicardia, batimentos acelerados no coração, aumento de
peso por inchaço ou acúmulo de gordura, náuseas, acne, ondas de
calor (MAPURANGA 2003, p. 77-78).

Como se pode observar, as relações de sintomas apresentadas por estes autores
são extensas, ficando em torno de vinte sintomas de ordem psicológica e dez de
ordem física.
A própria Mapuranga relata a extensão do problema recorrendo a Lark (2001).
Segundo Lark apud Mapuranga (2003, p. 77) os sintomas da TPM são muitos, tendo
a medicina já descrito mais de 150. Há aqueles mais frequentes, no entanto e no
geral, os sintomas tendem a se refletir em todo o organismo. O dado complicador do
fenômeno é que, “variam de mulher para mulher e, mesmo na mesma mulher, de
mês para mês”.
Afinal, diante destas variações, que sintomas definem ou caracterizariam
efetivamente uma TPM?
Segundo Mapuranga (2003, p 81), Abraham, ex-professor de clínica obstétrica e
ginecológica da Universidade da Califórnia, criou um sistema classificatório que
divide a TPM em quatro subgrupos de acordo com a predominância da
sintomatologia apresentada. Esta classificação é descrita por Lark apud Mapuranga
(2003, p. 81) conforme se segue:
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1. Grupo A: De ansiedade – Ansiedade, irritabilidade, alterações de humor
(ansiedade x depressão);
2. Grupo C: De carboidratos ou compulsões – Compulsão pelo consumo de
carboidratos, doces, chocolates e álcool. Enxaquecas, irritabilidade.
3. Grupo D: De depressão – depressão, confusão, perda de memória; choro
fácil, pessimismo e até impulsos suicidas.
4. Grupo H: De hiper-hidratação – predominância de sintomas físicos inchaços, ganho de peso, seios doloridos.
Ainda segundo Lark apud Mapuranga (2003, p. 82), o mais provável é que estes
sintomas sejam causados por um desequilíbrio hormonal. A predominância do
estrogênio acarreta ansiedade e da progesterona, a depressão. A tensão emocional
e hábitos alimentares podem contribuir para este desequilíbrio.
O que se pode concluir é que são comuns entre as conceituações, as categorias de
sintomas físicos e psicológicos.
A partir da literatura examinada até então, o conceito de TPM a ser adotado neste
trabalho será o de uma vivência psicofisiológica da mulher típica da etapa do ciclo
ovariano que precede à menstruação, caracterizada por sintomas físicos,
psicológicos e emocionais de intensidade e frequência variáveis. A intensidade dos
sintomas coloca a TPM na categoria de uma tensão, de uma síndrome ou de uma
disforia, nos casos mais graves. Há mulheres, no entanto, que praticamente não
experimentam sintomas neste período.
Quanto ao critério para se definir se uma mulher vivência realmente a TPM, para os
propósitos deste trabalho, optou-se pelo critério adotado por Marot (2004) segundo o
qual a TPM é identificada em mulheres que em um intervalo de 12 meses
apresentam, na maioria de seus ciclos, cinco dentre os oito sintomas: humor
deprimido, raiva ou irritabilidade, dificuldade de concentração, falta de interesse pelo
que se costuma gostar, aumento do apetite, insônia ou hipersonia, sensação de falta
de controle sobre si mesmo e algum sintoma corporal. Assim, participarão da
pesquisa proposta por este trabalho mulheres que atenderem a este critério.
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2.1.1.2 A TPM e os estados emocionais
Os sintomas relatados em toda a literatura sobre TPM, até então, aqui denominados
de sintomas psicológicos, envolvem estados vivenciados pelo sujeito feminino. Estes
estados têm um substrato comum: envolvem a emotividade, estados de humor e
emoções. A emotividade, os estados emocionais e de humor têm alguma
importância no comportamento da mulher enquanto consumidora?
As pesquisas com foco no comportamento do consumidor primam por uma linha
cognitivista que explica uma parte significativa do comportamento. No entanto,
lacunas referentes a outras ações tomadas comumente por consumidores
permanecem carentes de esclarecimento (ESPINOZA; NIQUE, 2003, apud
MEDEIROS, 2008, p. 22).
Fatores afetivos estão sempre presentes de forma marcante nos processos de
decisão de compra, no desenvolvimento e na manutenção da preferência dos
consumidores por determinados produtos e ou serviços (SHIV; FEDORIKHIN, 1999;
LAROS; STEENKAMP, 2005, apud MEDEIROS, 2008, p. 8).
Estes questionamentos ou dados sugerem que as decisões de compra têm
componentes cognitivos ou racionais e têm também componentes de natureza
afetiva, e assim passam a exigir um olhar sobre o que há na literatura sobre estados
emocionais, sobre emoções, sobre humores. Pesquisar a literatura sobre estas
funções será então o próximo desafio deste trabalho.
A TPM é um quadro psicofisiológico feminino no qual fatores emocionais ficam
evidenciados já na palavra tensão.
Beraldo (1970) menciona as repercussões do ciclo ovariano tanto nos órgãos
reprodutores como sobre o psiquismo. Marot (2004), dentre os diversos sintomas
característicos da TPM aponta uma lista de sintomas psicológicos, como
irritabilidade, nervosismo, hipersensibilidade, descontrole emocional, agitação,
insônia, dificuldade de concentração, letargia, depressão, sensação de cansaço,
ansiedade, esquecimento frequente, redução da auto-estima, paranóia e ataques de
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choro. Fontes oficiais do governo na internet se referem à TPM como um quadro de
intensidades variadas caracterizado por sintomas físicos e emocionais (MINISTÉRIO
DA SAÚDE, 2009).
Entre os efeitos não especificados de Beraldo (1970) sobre o psiquismo, sugerindo
algo experimentado, vivido, como visto, entre os sintomas psicológicos de Marot
(2004) e a definição oficial do governo sobre a TPM, há em comum, como em toda a
literatura sobre este quadro ou síndrome, o fator emocional que, na sigla, recebe o
nome de tensão. Esta tensão ou alteração do estado emocional é experimentada por
80% das mulheres em fase reprodutiva (MAROT, 2004).
Oitenta por cento de mulheres afetadas por alterações emocionais (Marot, 2004) por
um período que pode chegar até 15 dias (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009) são
dados bastante expressivos. É evidente a presença do fator emocional na TPM e a
questão das emoções justifica assim, um estudo à parte, para uma melhor
compreensão deste fenômeno.
2.2 Estados afetivos: emoções, humor e sentimentos
Estados emocionais, emoções, sentimentos, afetos e humores, são conceitos
utilizados indiscriminadamente pelo senso comum e podem até, por isto, gerar
confusões. No entanto, este fato é também observado no meio acadêmico, o que
torna a área do conhecimento mais polêmica e mais difícil de ser explorada, afinal, o
rigor do conhecimento científico passa pela precisão de termos e de definições.
Há muita controvérsia nas definições de sentimentos afetivos e estados
emocionais. Na literatura encontram-se termos como emoção, afeto e
humor muitas vezes utilizados indiscriminadamente como sinônimos. Por
outro lado, podem ser encontradas, igualmente, diversas tentativas de
diferenciação, as quais nem sempre são convergentes (ESPINOZA, 2004,
p. 21).

Sendo o fator emocional um dos pilares deste trabalho, há, indispensavelmente, um
trabalho prévio a ser cumprido: o delineamento dos conceitos que gravitam e que se
relacionam com o que se diz fator emocional. Deste modo, será conduzido um
trabalho de exploração sobre estes conceitos, seguido de uma delimitação de
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significados. Vale ressaltar que não se pretende aqui esgotar o tema ao se delimitar
significados de uma área tão complexa do conhecimento. Esta delimitação se faz
necessária para os fins e propósitos deste trabalho. O conceito de emoção será
tratado primeiramente por ser o mais abrangente e sobre o qual há uma gama mais
específica de teorias.
As emoções foram tema, já na antiguidade, dos tratados de filosofia. Aristóteles
tratou da natureza da alma, de suas capacidades, dos sentidos, do pensamento, da
imaginação, da inteligência, do conhecimento, das necessidades e motivos, da
vontade, dos sentimentos e das emoções.
Espinoza (2004) refere-se à grande controvérsia envolvendo o conceito, e admite
que “descrever o que é emoção não é uma tarefa fácil” (ESPINOZA, 2004, p. 23).
Hayakawa (1972, p. 95) argumenta que a linguagem da ciência tem sido bastante
eficaz para descrever e explicar ao que chama de mundo extencional, referindo-se
ao mundo objetivo, externo, quantificável e mensurável, onde as relações de causa
e efeito se mostram mais evidentes, mais detectáveis e capazes de serem
articuladas pela metodologia científica. Esta, no entanto, até então, não tem sido
capaz de tratar com a mesma eficácia ao que denomina de experiências do mundo
interior, referindo-se às emoções e aos estados emocionais. Para Hayakawa (1972,
p. 106), as artes e a literatura se prestam muito mais a esta difícil tarefa e argumenta
que às vezes é preciso a leitura de um romance inteiro para que se chegue à
compreensão de um estado emocional vivido por um único personagem.
Uma outra questão que torna difícil o estudo das emoções é a profusão de termos e
de

seus significados envolvendo o conceito. “Na literatura encontram-se termos

como emoção, afeto e humor muitas vezes utilizados indiscriminadamente como
sinônimos” (ESPINOZA, 2004, p. 21). Esta autora não inclui especificamente aqui o
termo sentimento, mas trata também deste conceito mais a frente em seu trabalho, o
que só confirma essa profusão de termos. Sendo o componente emocional um fator
intimamente relacionado a TMP, há que se precisar o seu sentido para os propósitos
deste trabalho. Serão explorados os conceitos de emoção através da teoria das
emoções, humor ou estados de humor e sentimento.
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Em se tratando de um conceito tão pouco preciso, há ainda outro fator a ser
considerado, mesmo antes de se delimitar a sua abordagem neste trabalho. A
literatura, ao abordar estes termos, em especial aquelas de base neurofisiológicas, o
faz sem levar em conta o gênero. Tudo aquilo que gravita em torno do conceito
emoções (afeto, humor, sentimentos) é quase sempre tratado indistintamente como
válido tanto para homens como para mulheres. A despeito de toda a pluralidade
constatada, a ser explorada em breve, como se verá, há um ponto comum. Os
estados emocionais se dão e se manifestam em uma estrutura biológica, em um
organismo biológico, em um sistema nervoso e envolvem uma fisiologia. Este é um
ponto comum. Faria (2006, p.21) constata este fato: “na maior parte das definições
sobre o que são as emoções e sentimentos há forte associação entre emoções e
alterações fisiológicas e corporais [...].”
As pesquisas e estudos apontam no sentido de que as emoções não só dão
tonalidade e sabor à existência humana, mas exercem funções importantes no que
se refere à sobrevivência da espécie, no ajustamento social além de revelarem
características individuais das pessoas (FARIA, 2006, p. 13 e DAMÁSIO, 2000, p.
77).
Damásio (2000, p. 74) considera duas classes de emoções. As primárias: alegria,
tristeza, medo, raiva, surpresa ou repugnância e as emoções secundárias ou
sociais: embaraço, ciúme, culpa ou orgulho seguidas do que considera emoções de
fundo, ou seja o bem-estar ou mal-estar, calma ou tensão.
Damásio (2000 p. 85) afirma que emoções diferentes são produzidas por sistemas
cerebrais subcorticais diferentes envolvendo o tronco cerebral, hipotálamo e
prosencéfalo basal e amígdala, sendo induzidos pelo córtex cerebral (região anterior
do giro do cíngulo e da região pré-frontal ventromedial. A tristeza, por exemplo, ativa
o córtex pré-frontal ventromedial, o hipotálamo e o tronco cerebral. Por sua vez, a
raiva ou o medo não ativam o córtex pré-frontal, nem o tálamo.
Para este autor, as emoções não se opõem à razão, pelo contrário, dão suporte e
força às ações racionais: “Emoções bem direcionadas e bem situadas parecem
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constituir um sistema de apoio sem o qual o edifício da razão não pode operar a
contento” (DAMÁSIO, 2000 p. 63).
Coon (2005, p.376) aborda o conceito de emoção, dando destaque ao significado da
palavra emoção, que é “mover”. Este autor define emoção como uma excitação
fisiológica seguida de expressões faciais, de gestos, posturas e de sentimentos
subjetivos com a função geral de adaptação.
Gondim e Siqueira (2004. p 209) argumentam que as emoções e afetos cumprem no
mínimo quatro funções básicas: a sobrevivência da espécie, a construção histórica,
a aprendizagem e o ajustamento social e a expressão da subjetividade e da
individualidade, o que em outros termos corrobora o relato de Faria (2006, p. 13).
Tanto Faria (2006, p. 18), como Gondim e Siqueira (2004. p 211), no entanto,
relatam que a função que as emoções cumprem na vida humana, seja no nível
individual ou coletivo, tem sido foco de discordância. Os autores chamam também a
atenção sobre a pluralidade de termos utilizados para diferenciar e descrever tudo
aquilo o que é relativo às emoções, confirmando a constatação de Espinosa
anteriormente mencionada. Ugalde (2006, p 43) recorre a Laran (2003) para
confirmar este ponto: “Apesar do grande número de estudos que desenvolveram o
conhecimento sobre o tema, é difícil encontrar na literatura uma definição única de
emoção” (LARÁN apud UGALDE, 2006, p. 43).
Gray e Watson apud Gondim e Siqueira (2004, p. 211) e Faria (2006, p. 19)
propuseram uma matriz na tentativa de delimitar as diferenças entre emoção, humor,
temperamento e afeto admitindo a inter-relação entre estes conceitos.
AFETO
EMOÇÃO

HUMOR

TEMPERAMENTO

DURAÇÃO

Segundos

Minutos/Dias

Meses a Anos

OBJETO

Focado

Difuso

Conforme o contexto

ESTADO

Breve

Longo

Duradouro

Fonte: Adaptado de Gray e Watson apud Gondim e Siqueira (2004, p. 211).
Figura 2 - Emoção, humor e temperamento: distinções conceituais
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A matriz proposta por estes autores organiza e sistematiza a visão sobre estes
conceitos, no entanto não se pode dizer que encerra a questão. Nesta matriz, por
exemplo, não aparece o conceito de sentimento.
São diversas as teorias e abordagens, em especial, sobre as emoções. Gondim e
Siqueira (2004, p. 213) apresentam um quadro resumo relativo às diversas
abordagens teóricas existentes sobre as emoções.

Quadro 1
Abordagem

Foco

Abordagem teórica

Foco da análise da emoção

Filosófica

Sentido da vida

Fisiológica

Funções no processo evolutivo

Fenomenológica

Experiência consciente

Comportamental

Estímulos externos que eliciam emoções

Cognitiva

Avaliação subjetiva da emoção

Clínica

Distúrbios da emoção

Social

Expressões verbais, gestuais, faciais, etc.

Fonte: (Strongmam, 1998, apud Gondim e Siqueira (2004, p 213)
Quadro 1 - A emoção pela perspectiva de diversas abordagens teóricas

Medeiros (2008, p. 30-31) apresenta um quadro resumo de seis teorias relacionadas
às emoções, com seus autores e conteúdos conceituais e Ugalde (2006, p. 45 a 52)
aborda cinco das seis teorias mencionadas por Medeiros. Na sessão seguinte estas
teorias serão abordadas para uma maior compreensão do tema.

2.2.1 Principais teorias sobre as emoções
a) A teoria de James-Lange
Em 1890, o filósofo e psicólogo americano, William James, elaborou uma teoria
sobre as emoções, segundo a qual, mediante um estímulo, o organismo responde
fisiologicamente e então interpreta a emoção vivenciada. Isso contraria o senso
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comum que entendia que fugimos diante de um estímulo ameaçador porque temos
medo. De acordo com a teoria de James, a ordem dos fatores é inversa: as
emoções, ou a consciência das emoções, advêm das transformações corporais.
Resumindo: sentimos medo, alegria ou raiva, logo que tomamos ciência de nossas
reações físicas (UGALDE, 2006, p. 46 e MEDEIROS, 2008, p. 30 e COON, 2005,
p.383).
Em 1885, o psicólogo dinamarquês Carl Lange publicou uma teoria sobre as
emoções, bastante similar à teoria de James. Para Lange, a tomada de consciência
da emoção é oriunda da percepção que o indivíduo tem da resposta do sistema
nervoso a um estímulo. O padrão das reações físicas vivenciadas seja do medo, da
raiva ou da alegria é que leva as pessoas a definirem o tipo de emoção que estão
vivendo. Por se tratar de uma elaboração bastante semelhante à de James e sendo
ambas de base biológica, estas teorias passaram a serem conhecidas como a teoria
de James-Lange. (UGALDE, 2006, p. 46 e MEDEIROS, 2008, p. 30 e COON, 2005,
p.384).

b) A teoria de Cannon-Bard
Em 1927, Cannon, fisiologista americano, não só estabeleceu a conexão entre
emoções e respostas fisiológicas, descritas por ele em detalhes (aprofundamento da
respiração, aumento de batimentos cardíacos e da pressão arterial, deslocamento
do sangue do estômago e dos intestinos para os músculos, liberação de açúcar pelo
fígado, ativação do baço e secreção de adrenalina pelas supra-renais), como “tornou
as emoções acessíveis à mensuração e à análise no laboratório” (FUNKENSTEIN,
1955, p. 26). Cannon, no entanto, entendia que as mudanças fisiológicas associadas
às emoções como o medo, a raiva e a alegria envolviam padrões de resposta muito
semelhantes e, deste modo, pouco diziam sobre a experiência emocional
vivenciada, propriamente dita. Cannon evidenciava este postulado ao questionar o
real significado de um coração disparado: medo, raiva ou mesmo o amor?
(UGALDE, 2006, p. 46).
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O fisiologista americano Philip Bard, em 1934, incorporou novos elementos à teoria
de Cannon, que passou a ser conhecida como teoria de Cannon-Bard. Esta teoria
propõe que, mediante um estímulo, o tálamo é ativado e envia simultaneamente
duas linhas de sinal: uma ao córtex cerebral, que proporciona a experiência
consciente da emoção e outra ao sistema nervoso autônomo que, por sua vez,
dispara toda a gama de reações definidas por Cannon (UGALDE 2006, p. 47 e
COON, 2005, p.384). A questão aqui fica na simultaneidade. Todo o conjunto da
resposta fisiológica, inerente ao medo, por exemplo, como o coração disparado, a
respiração alterada, etc. ocorre no mesmo instante, simultaneamente à tomada de
consciência do medo, ou da emoção medo. Neste ponto, a teoria de Cannon-Bard
confronta a teoria de James-Land que não prevê uma condição de simultaneidade,
mas uma condição de sucessão de fenômenos: estímulo – reação fisiológica –
emoção (UGALDE, 2006, p. 46 e MEDEIROS, 2008, p. 30 e COON, 2005, p.384).
.

c) A teoria dos dois fatores de Schachter
O psicólogo Stanley Schachter elaborou em 1971 a chamada teoria dos dois fatores
ou bifatorial das emoções. Esta teoria integra as duas teorias anteriores: de um lado,
admite, como na teoria de James-Lange, que as pessoas inferem a emoção vivida a
partir da estimulação corporal e de outro, consoante à teoria de Cannon-Bard,
admite que diferentes emoções produzam padrões de emoções indiferenciáveis
(UGALDE, 2006, p. 48). Como então as pessoas identificariam as suas emoções?
Simplesmente buscando pistas externas, contextuais, para definir o nome adequado
das emoções experimentadas (COON 2005, p.384). De acordo com essa teoria,
uma pessoa dirá que está com medo, raiva ou outra emoção, se o contexto assim o
justificar. Um estranho se aproximando em uma rua escura justifica a emoção medo.
Uma pessoa conhecida justifica a emoção surpresa, ou alegria. Gondim e Siqueira
(2004, p. 210) e Coon (2005, p.384) relatam o experimento de Schachter, no qual
sujeitos que receberam injeção de adrenalina classificaram suas vivências
emocionais com base no contexto. Esta interpretação e definição ou rotulação do
nome é um processo cognitivo, daí o nome de teoria cognitiva da emoção.
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d) A teoria da atribuição
Um experimento realizado por Stuart Valins em 1966 levou este pesquisador a
incorporar um novo elemento à teoria de Schachter: a atribuição. Stuart exibiu slides
de mulheres nuas a um grupo de sujeitos que ouviam concomitantemente o que
julgavam serem as batidas de seus próprios corações. Ao se solicitar a estes
sujeitos que escolhessem os slides que mais gostaram, as escolhas recaíram
consistentemente sobre os slides associados aos batimentos cardíacos acelerados.
Pesquisas posteriores revelaram que os sujeitos se esforçavam para se auto
persuadir de que os slides escolhidos eram os mais atraentes para, deste modo,
justificar a suposta excitação vivenciada no experimento. Concluiu-se que a vivência
da excitação pode ser atribuída a várias fontes: Daí, teoria da atribuição. Outros
experimentos confirmaram o fenômeno da atribuição (COON 2005, p.385).
De acordo com Neyer (1997b), Oliver (1993) e Soscia (2002) apud Espinosa (2004,
p. 37) a teoria da atribuição ou da responsabilidade já foi testada em marketing
como antecedendo às emoções no contexto de satisfação do cliente. Assim, o
cliente sentirá raiva ou gratidão a uma empresa quando esta é responsabilizada
(atribuição) por ele, pela má ou boa performance do produto adquirido; sentirá culpa
se a causa for atribuída a si mesmo e sentirá orgulho na medida em que se vê como
o causador da consequência (ESPINOSA, 2004, p.37).

e) A teoria evolucionista
A teoria evolucionista tem como base os preceitos darwinianos ligados à seleção
natural, ao caráter adaptativo das espécies, inerente à teoria da evolução. Autores
como Izard (1977), Tomkins (1980) e Plutchik (2003) têm sido os seus principais
defensores (MEDEIROS, 2008, p. 30).
As emoções, no entendimento de Darwin, teriam dois aspectos importantes: o
primeiro: a função de favorecer a sobrevivência na medida em que se
desenvolveram no processo de adaptação às condições ambientais e o segundo é
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de

comunicação

de

sinais,

na

medida

em

que

indicam

predisposições

comportamentais (PLUTCHIK, apud UGALDE, 2006).
Darwin identificou um padrão universal nas expressões emocionais vigentes tanto no
reino animal, quanto no humano, neste caso, independentemente da cultura
(UGALDE 2006, p. 50). Este foi o seu ponto de partida para propor um conjunto de
emoções, as quais denominou de emoções básicas ou primárias: o medo, a raiva, a
surpresa, o nojo, a tristeza e a alegria ( FARIA, 2006, p. 28).
A questão de quais são ou seriam as emoções básicas continua aberta, no aguardo
de pesquisas e de uma mente conciliadora das diversas proposições (LOBATO,
apud UGALDE, 2006, p. 50) afirma que a despeito de alguns teóricos terem
proposto famílias básicas de emoções, não há uma concordância entre eles.
Ugalde (2006, p. 50) apresenta uma tabela resumo com a compilação de três
importantes teóricos e suas proposições sobre o que seriam as emoções primárias
na qual fica evidente um certo grau de concordância (seis itens), no entanto,
permanecem áreas de não identificação.
Quadro 2
Silvan Tomkins
Medo
Raiva
Alegria
Desgosto
Interesse
Surpresa
Desprezo
Vergonha
Sofrimento

Carrol Izard
Medo
Raiva
Alegria
Desgosto
Interesse
Surpresa
Desprezo
Vergonha
Tristeza
Culpa

Robert Plutchik
Medo
Raiva
Alegria
Desgosto
Expectativa
Surpresa
Tristeza

Fonte: adaptado de Weiten (2002, p. 201) apud Ugalde (2006, p. 50)
Quadro 2 - Emoções primárias

Como se pode constatar, até então, se não há, conforme já aventado, uma
concordância entre os termos: emoção, sentimento, humor e afeto, não há inclusive
a concordância sobre aspectos referentes ao significado do próprio conceito de
emoção, em especial sobre quais seriam as consideradas primárias ou básicas.
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No entanto Ugalde (2006, p. 51) menciona a definição de Kleinginna e Kleinginna
(1981, p. 371) citada por Plutchik (2003) como sendo uma das que encerra maior
consenso sobre o conceito de emoções, entre psicólogos:
Complexa interação entre fatores subjetivos e objetivos, mediados por
sistemas neuronais e hormonais, capaz de (a) promover experiências
afetivas como prazer e desprazer; (b) gerar processos cognitivos tais como
percepções, avaliações e categorizações; (c) ativar o ajuste fisiológico às
condições que surgem; levar à ação que é frequentemente, mas, não
sempre, adaptativa e dirigida a um objetivo (PLUTCHIK apud UGALDE
2006, p. 51).

De acordo com Ugalde (2006, p. 52), Plutchik, ao adotar esta definição, propõe a
sua própria teoria de base evolucionista das emoções envolvendo quatro momentos:
evento estimulador – interpretação cognitiva – estado emocional – ação e afeto,
onde as respostas emocionais são vistas como processos adaptativos em uma
perspectiva evolucionista.

f) Teoria da Independência
A Teoria da Independência parte do pressuposto de que afeto e cognição podem se
desenvolver separadamente e através de sistemas parcialmente independentes. Os
seus principais autores são Zajonc e Markus (1982; 1987) e LeDoux (2002)
(MEDEIROS, 2008, p.31). Esta teoria originou-se de um experimento de Zajonc no
qual os sujeitos foram submetidos subliminarmente a estímulos como figuras e
melodias. O pressuposto era que, desta forma, não seria envolvida a memorização.
Posteriormente, os mesmos e outros estímulos foram apresentados aos sujeitos que
deveriam

então

apontar

os

de

sua

preferência.

A

preferência

recaiu

significativamente sobre os estímulos que lhes foram apresentados subliminarmente
(ESPINOSA, 2004, p. 28). Este efeito ficou conhecido como “efeito de mera
exposição”, segundo o qual o organismo desenvolve um afeto positivo com aquilo
com qual tem uma experiência anterior (ZAJONC e MARKUS apud ESPINOSA,
2004, p. 28). Este fenômeno levou Zajonc a entender que a mudança afetiva
acontecia por uma via paralela, independente, sem a participação de processos
cognitivos como defendido pelas teorias vigentes (cognitivas), daí teoria da
independência.
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Estudos posteriores, no entanto, evidenciaram que além de existirem fatores
cognitivos pré-conscientes intermediários (desconsiderados por Zajonc) entre a
exposição ao objeto e a resposta afetiva, há questões conceituais, visto o conceito
de “afeto positivo” de Zajonc relacionar-se mais ao conceito de atitude do que ao de
emoção (ESPINOSA, 2004, 29).

g) Teoria Cognitiva
A teoria cognitiva das emoções parte do pressuposto de que as respostas afetivas
são sempre precedidas de alguma forma de cognição, mesmo que isto ocorra em
nível inconsciente. Smith, Ellsworth (1985; 1987), Scherer (1988), Frijda, Kuipers,
Ter Schure (1989), Lazarus (1991) e Roseman et Al (1990; 1994) dentre outros, são
os seus defensores (MEDEIROS 2008, p. 30). De acordo com Espinosa (2004, p.
30), a teoria cognitiva das emoções é hoje a corrente dominante, sendo pequenas
as variações teóricas entre os seus autores.
Para a compreensão desta teoria, há dois aspectos complementares a serem
esclarecidos: a questão dos objetivos pessoais e a questão das avaliações
cognitivas, que poderão ser negativas ou positivas.
As pessoas têm objetivos hierarquicamente arranjados (POWER e DALGLEISH
apud ESPINOZA, 2004, p. 33). Em função destes objetivos, as pessoas, os
consumidores, se envolvem em processos decisórios, definindo que objetivos vão
seguir e por que devem ser seguidos. Este processo ocorrerá de modo consciente
ou inconsciente e levará as pessoas a assumirem determinadas ações (BAGOZZI e
DHOLAKIA apud ESPINOZA, 2004, p. 33).
Quando as pessoas identificam uma discrepância ou uma descontinuidade em um
objetivo de um plano pessoal, ocorrerá uma ativação de ordem fisiológica, porém
indiferenciada. Segue-se, então, uma avaliação cognitiva da situação, que
determinará a emoção sentida (ESPINOZA, 2004, p. 30).
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Segundo Edwards apud Espinoza (2004, p. 31), há três níveis de avaliação
cognitiva: dois deles, o nível sensorial e o sistemático são processados em regiões
subcorticais, são quase sempre automáticos e inconscientes e determinam a
preferência ou a aversão. O nível consciente situa-se no neo-córtex que processa a
avaliação positiva ou negativa de estímulos na forma de representações e conceitos.
Dois conceitos dão mais clareza ao entendimento do processo: o conceito de
congruência com os objetivos e o conceito de relevância de um evento em relação
aos seus objetivos.
De acordo com Lazarus apud Espinoza (2004, p. 34-35), quando o sujeito avalia
uma situação e conclui que esta é favorável ao seu objetivo, há uma congruência
com os objetivos e a emoção será positiva. Se a avaliação for desfavorável, não
haverá congruência e a emoção será negativa. Deste modo, as pessoas adquirem
produtos na medida em estes são congruentes com seus objetivos pessoais e assim
experimentam emoções positivas. Qualquer fator que leve ao não atingimento dos
objetivos pessoais levará a uma avaliação desagradável e a emoção será negativa.
(NYER apud ESPINOZA 2004, p. 35).
E ainda, quanto maior for a relevância de um evento em relação aos objetivos de um
sujeito, maior será o potencial para que ocorra uma emoção associada a este
evento, bem como a intensidade da emoção. (LAZARUS apud ESPINOZA, 2004, p.
36).
Em síntese, a teoria cognitiva das emoções considera que as respostas afetivas são
sempre precedidas de alguma forma de cognição, seja consciente ou até
inconsciente. As pessoas experimentarão emoções positivas diante de situações
percebidas como congruentes com seus objetivos. A intensidade destas emoções
está associada a relevância percebida. A teoria cognitiva vem sendo bastante
utilizada, por ser uma corrente dominante.
As principais teorias sobre as emoções foram até aqui exploradas no intuito de se ter
uma visão da amplitude e da pluralidade do conceito de emoção e de delinear
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fronteiras entre os conceitos de emoção, humor e sentimento e (temperamento) de
forma que as relações entre estes conceitos e outros possa ser articulada neste
trabalho. Segue-se uma exploração do conceito de humor.

2.2.2 Humor e ou estados de humor
No sistema gráfico proposto por Gray e Watson apud Gondim e Siqueira (2004, p.
211) visto anteriormente (Figura 2) a diferenciação entre humor e emoções está na
duração da emoção que é de poucos segundos, enquanto o humor dura minutos ou
dias; a emoção tem um objeto de foco, uma resposta a algo específico, já o humor
não tem um objeto de foco, é difuso; assim a emoção é um estado breve e mais
intenso e o humor é brando e longo.
Oliver apud Espinosa (2004, p. 22) define o estado de humor como um “estado
temporário de prazer ou desprazer que pode apresentar muitas variações”. Também
citados por Espinosa (2004, p. 22) Bagozzi, Gopinah e Nyer (1999) definem o humor
como sendo um estado mais duradouro e menos intenso que as emoções,
constituindo-se assim em estado emocional e não uma emoção propriamente dita.
Robbins (2005, p. 98) faz exatamente a mesma distinção entre emoção e humor ao
destacar que as emoções se constituem em uma resposta ou em uma reação
dirigida a algo e que os humores são menos intensos e não se referem a um
estímulo contextual, são um estado de ânimo. O autor chama a atenção para o fato
de que uma emoção pode se transformar em um humor ao perder o seu foco. O
exemplo típico é o de uma emoção proveniente de um desentendimento e que logo
após o evento, ao perder intensidade se transforma em um estado de humor, na
medida em que o indivíduo fica aborrecido e propenso à irritação por certo período.
Com base neste exemplo, compreende-se facilmente que estado de humor a que
comumente se chama de “bem humorado” pode ter a mesma origem. Alguém se
emociona ao receber uma boa notícia e passa o resto do dia empolgado e animado.
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Coon (2005) também define humor de maneira muito semelhante a Robbins. Para
esse autor, o humor é uma forma mais leve de emoção. A questão da intensidade
está patente aqui e é confirmada quando observa que “os humores são estados
emocionais de baixa intensidade que podem durar várias horas, ou até mesmo dias”
Coon (2005, p.377). Segundo Coon, os humores podem afetar o nosso
comportamento cotidiano na medida em que nos deixam predispostos a agir de uma
determinada forma.
Gondim e Siqueira (2004. p. 211) se mantém na mesma linha dos dois autores
citados anteriormente com relação ao conceito de humor. Para estes autores, o
humor trata-se de um estado afetivo mais duradouro não relacionado a um objeto
definido e que repercute de modo significativo na maneira como a pessoa age em
vários contextos de integração durante o período duração de seu estado afetivo.
Damásio (2000, p 430) refere-se a humor de modo bastante semelhante, ou seja,
considera que um estado emocional vivido por períodos longos e frequentes, ou
mesmo contínuos, “é preferível referir-se a eles como humores em vez de emoções”.
Alguns exemplos práticos são citados pelo autor:
Se as pessoas pensam que você é “mal-humorado”, é porque você tem
emitido consistentemente uma nota emocional predominante (talvez
relacionada à tristeza ou à ansiedade) durante boa parte do tempo; se
dizem que seu humor é imprevisível, talvez você venha mudando sua
disposição emocional inesperadamente e com grande frequência
(DAMÁSIO, 2000, p. 431).

Damásio (2000) destaca ainda que em função da intensidade os humores podem
ser patológicos, sendo a depressão e a mania exemplos clássicos.

Hawkins, Monthersbaugh e Best (2007, p. 158) observam que quando as pessoas
estão felizes, de bom humor, elas aprendem melhor. Isto sugere que consumidores
bem humorados memorizarão com mais facilidade nomes de marcas e das
informações sobre produtos. Assim, espera-se que a publicidade veiculada em
programas alegres e a publicidade bem humorada produzam melhores resultados.
Ugalde ( 2006 p. 16 e 17) confirma estes pontos e relata que estudos sugerem que
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os estados positivos de humor favorecem a compreensão de mensagens
metafóricas utilizadas nas mensagens publicitárias das marcas.
Almeida (1933) pesquisou a influência do humor sobre o que denominou compra
impulsiva. O conceito de compra impulsiva será oportunamente explorado por estar
associado ao objeto de pesquisa desta dissertação. Por compra impulsiva, esta
autora considera ser aquela influenciada por três grupos de fatores do meio
ambiente que ocasionam consequências para o consumidor:
1. Variáveis situacionais do ambiente comercial;
2. Variáveis individuais ligadas aos sentimentos dos indivíduos (stress, fadiga,
humor, paixão), variáveis relativas ao ato de compra (avaliações) e variáveis
demográficas;
3. Interações entre variáveis situacionais e individuais
As consequências para o consumidor são os sentimentos de culpa. Com relação ao
conceito de humor esta autora opta por não defini-lo. “As diferentes concepções de
humor não serão por nós distinguidas. Consideraremos o estado de humor como o
humor propriamente dito ou algo semelhante ao humor” (ALMEIDA, 1993, p. 40). A
autora, no entanto, fundiu o conceito de humor ao de emoção: A intenção, neste
estudo exploratório, é observar somente uma das características do comprador
impulsivo: a emoção. Essa emotividade será representada pelo humor do
consumidor, a fim de examinar a influência de tal variável sobre sua falta de controle
individual (ALMEIDA, 1993, p. 42)
Almeida (1993, p.40) considera ainda que o humor pode ter um sentido positivo
como alegria, traquilidade, excitação, satisfação e negativo como ansiedade,
cupabilidade, depressão, infelicidade, etc.
Nestes termos, a linha geral de raciocínio da autora é que o humor altera o controle
do consumidor, que acaba por comprar impulsivamente e o resultado são
sentimentos de culpa.
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Com base neste pressuposto, Almeida (1993) conduziu um estudo em dois grandes
supermercados de João Pessoa, tendo confirmado duas das cinco hipóteses
testadas:
1- Existe relação entre o humor depressivo do indivíduo e a falta de controle de
compra;
2 – Existe relação entre a falta de controle individual no momento da compra e as
consequências dessa compra.
A despeito das limitações do estudo destacadas pela autora (pesquisa de campo,
conceito de humor, questões metodológicas, caráter exploratório da pesquisa,
limitação dos resultados a consumidores dos supermercados da cidade de João
Pessoa), Almeida (1993) conclui que este trabalho contribuiu para a compreensão
da teoria do comportamento do consumidor:
A confirmação do conjunto de hipóteses concernente ao humor geral do
indivíduo (estado depressivo, humor, instabilidade e fragilidade emocional
do consumidor) traz contribuição à teoria do comportamento do comprador,
indicando ser um consumidor, que perde o controle individual, influenciado
pelo seu humor geral no momento da compra (ALMEIDA, 1993, p. 47).

A pesquisa conduzida por Almeida aproxima-se bastante do objeto desta
dissertação, na medida em que a proposta deste trabalho é exatamente
compreender os efeitos dos estados emocionais, dentre eles o humor, inerentes à
TPM sobre o comportamento de compra de consumidoras.
Segundo Mapuranga (2003, p. 78) as variações de humor típicas da TM comumente
geram conflitos pelas alterações de personalidade observadas e manifestadas por
reações distintas diante de fatos idênticos durante o mês. Esta variação
comportamental é tão difícil para a mulher como para os que com ela convivem.
Afinal, qual é a verdadeira personalidade desta mulher? Assim, surge um problema
de identidade.
Percebe-se em todos os autores a mesma visão de que os humores são um estado
emocional brando não dirigido especificamente a um objeto e duradouro que inclina
as pessoas a ações condizentes com este estado emocional. Se o humor é tranquilo
a pessoa estará propensa a agir com tranquilidade; se o humor é alegre, a pessoa
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tenderá a agir de forma otimista e entusiasmada; se o humor é deprimido, a pessoa
estará propensa a ser pessimista, a estar desanimada; se o humor é irritadiço a
pessoa tenderá a agir com irritação, com nervosismo, com agressividade e
impaciência.
O próximo conceito a ser explorado é o conceito de sentimento.

2.2.3 Os sentimentos
A despeito de Gondim e Siqueira (2004, p.210) relatarem que Gray e Watson (2001)
admitem uma relação entre os conceitos de emoção e de sentimento, esta relação
não fica esclarecida e o conceito de sentimento não aparece na Figura 2.
Damásio (2000, p.359) emprega o conceito de sentimento em contextos associados
a experiências emocionais e delimita a abrangência dos tipos de sentimento. Assim,
o autor utiliza o conceito de sentimento de emoções para expressar a tomada de
consciência de uma emoção. Nestes termos, o sentimento tem como gênese a
emoção. O sentimento somente surge após a ocorrência de uma emoção. O
indivíduo, diante de uma vivência especial, experimenta uma emoção. Uma resposta
fisiológica e neural adaptativa a algo externo. “Esta emoção produz um sentimento
que em seguida é detectado pela consciência, quando então passa a existir para o
indivíduo; “ter um sentimento” não é o mesmo que “conhecer um sentimento”, a
reflexão sobre o sentimento situa-se uma etapa adiante” (DAMASIO, 2000, p. 359).
Da mesma forma, a partir de outro tipo de emoções denominadas por Damásio
(2000, p. 76) de emoções de fundo, que são aquelas proveniente de fontes internas
do ser, dos processos de regulação da vida ou das relações do organismo com o
meio (euforia pós esporte, conflitos mentais, desânimo por esforço prolongado e
monótono) são gerados outros tipos de sentimento, denominados de sentimentos de
fundo. Segundo Damásio (2000, p. 362) os sentimentos de fundo mais importantes
são fadiga, energia, excitação, bem-estar e mal-estar, tensão, descontração,
arrebatamento, desinteresse, estabilidade, instabilidade, equilíbrio, desequilíbrio,
harmonia e discórdia.
.
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[...] os sentimentos de fundo ajudam a definir o nosso estado mental e dão
cor à nossa vida. Eles se originam de emoções de fundo, e estas embora
dirigidas mais interna do que externamente, podem ser observadas por
outras pessoas de inúmeras maneiras: nas posturas do corpo, na
velocidade e configuração de nossos movimentos, até mesmo no tom de
nossa voz e na prosódia de nossa fala [...](DAMÁSIO, 2000, p. 362).

Deste modo, Damásio (2000) considera sentimentos de fundo aqueles que
acompanham o indivíduo no dia a dia. Para o autor, felizmente as pessoas não
experimentam constantemente nenhuma das seis emoções (alegria, tristeza, medo,
raiva,

surpresa

desagradáveis

e
e

repugnância)
as

pessoas

especialmente
ficariam

porque

exaustas.

quatro

Tampouco,

delas
as

são

pessoas

experimentam frequentemente as emoções sociais ou secundárias. No entanto,
outra categoria de emoções, de intensidades variadas, são experimentadas em
segundo plano. “A percepção dessa perturbação em segundo plano denominei de
“sentimentos de fundo”[...], pois esses sentimentos não estão em primeiro plano na
nossa mente.” (DAMÁSIO, 2000, p. 361).
A relação dos sentimentos de fundo mais importantes de Damásio (2000) traz, de
modo subjacente, a dimensão de maior ou menor intensidade do sentimento. Assim
os sentimentos se alteram com o passar do tempo e de acordo com novas vivências.
Outra dimensão associada aos sentimentos é de ordem vivencial ou de
posicionamento vivencial envolvendo prazer (satisfação - atração) ou dor (sofrimento
- esquiva) proporcionada pela experimentação do sentimento. “A dor vincula-se à
punição e a comportamentos de retirada ou paralisação. O prazer, por outro lado,
vincula-se a recompensa e a comportamentos como o de busca e aproximação
(DAMÁSIO, 2000, p. 108).
Experimentar sentimentos é extremamente valioso para a sobrevivência. O
sentimento alerta o organismo para o problema que começou a ser resolvido pela
emoção, ao mobilizar o organismo para uma resposta adaptativa. O sentimento
estimula o organismo a dar maior atenção aos resultados da emoção e mais,
proporciona o sentimento ou a consciência de estar experimentando um sentimento.
Este fato, por sua vez, estimula o planejamento de ações adaptativas, ampliando o
alcance das emoções (DAMÁSIO, 2000, p.360).
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Para este autor, os humores têm estreita relação com os sentimentos de fundo
constituindo-se em sentimentos de fundos modulados e contínuos e de sentimentos
modulados

e

contínuos

de

emoções

primárias.

Damásio

então

conclui:

“Provavelmente é correto afirmar que os sentimentos de fundo são um indicador fiel
de parâmetros momentâneos do estado interno do organismo” (DAMÁSIO, 2000, p.
362).

Em síntese, com base em Damásio (2000), o conceito de sentimento é um tipo de
manifestação ou vivência emocional cuja gênese está associada às emoções. Os
sentimentos têm natureza branda de duração variável, podendo ser breve ou mesmo
prolongada, envolvendo um posicionamento emocional de atração (prazer) ou
repulsão (dor) em relação ao objeto vivenciado.
2.3 Posicionamento teórico: conceitos de afeto, emoção, humor e sentimento.
A delimitação dos conceitos de afeto, emoção, humor e sentimento são importantes
para o problema proposto neste trabalho, sobretudo, por serem, como visto, termos
utilizados comumente de maneira indiscriminada na literatura em geral (ESPINOZA,
2004, p. 21).
Assim, para efeito deste trabalho, estes conceitos serão utilizados com base na
Figura 3, adaptação dos modelos propostos por Faria (2006, p. 19) e Gondim e
Siqueira (2004, p. 211), adaptados de Gray e Watson (2001, p. 25), com a inserção
do conceito de sentimento e do vetor intensidade. O conceito de temperamento não
será considerado, apenas entendido como um padrão de manifestação de afetos
(emoção, humor e sentimento) relativamente estável.
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AFETOS

Objeto

difuso

difuso

Focado
Sentimentos

Intensidade

Ambivalentes
HUMOR

Temperamento
Estado Breve
Fonte: modelo do autor com base na Figura 2
Figura 3 - Distinções conceituais (afetos): emoção, humor, sentimentos e temperamento

Este modelo sintetiza os conceitos adotados neste trabalho, originados, via de regra,
de uma síntese dos elementos em comum, identificados na revisão da literatura
pesquisada e definidos a seguir.
Afeto: o conceito de afeto adotado será o proposto por Damásio (2000, p. 431)
consistindo naquilo que a pessoa manifesta (exprime) ou que experimenta (sente)
em termos de emoções, estados de humor e de sentimentos em relação a um objeto
ou situação, durante sua vida. Assim, afeto engloba emoções, humores e
sentimentos.
Emoção: excitação fisiológica, quase sempre de difícil controle pela pessoa, em
resposta a estímulos externos e ou internos, caracterizada por expressões faciais,
de gestos, posturas e de sentimentos subjetivos, de duração breve, com a
proposição geral de otimizar a adaptação do organismo ao ambiente. As pessoas
experimentarão

emoções

positivas

diante

de

situações

percebidas

como

congruentes com seus objetivos. A intensidade das emoções está associada a
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relevância percebida. As emoções são sempre precedidas de alguma forma de
cognição, seja consciente ou até inconsciente. Este conceito integra elementos de
ordem da fisiologia presente em diversos autores e elementos da teoria cognitiva
das emoções.
Humor: estado afetivo de natureza mais duradoura, não relacionado a um objeto
específico e que tende a se repercutir nas manifestações emocionais, nas atitudes e
comportamentos, nos contextos de interação de uma pessoa durante a vigência
deste estado afetivo. O conceito de humor é um dos pilares deste trabalho que tem
como proposição básica compreender os efeitos dos estados de humor inerentes à
TPM sobre o comportamento de compra de consumidoras de Belo Horizonte
Sentimento: o conceito adotado terá como base Damásio (2000), constituindo-se em
um tipo de manifestação ou vivência emocional cuja gênese está associada às
emoções. Os sentimentos têm natureza branda de duração variável, podendo ser
breve ou mesmo prolongada, envolvendo um posicionamento emocional de atração
(prazer) ou repulsão (dor) em relação a objeto vivenciado.
Atitudes: finalmente, vale destacar que é comum encontrar na literatura o conceito
de atitudes juntamente com os conceitos de afeto, emoção, sentimento e humor,
especialmente na literatura voltada para comportamento de compra.

Bagozzi,

Gopinah e Nyer apud Espinoza (2004, p. 22) consideram o conceito de atitude como
possivelmente um processo mental que assim como o humor e emoções compõem
os afetos. Espinoza (2004, p. 41) define atitude como o posicionamento de um
determinado objeto de afeto em um continuum de avaliação e afeto.
Por atitude, neste trabalho, será considerado o conceito proposto por Freedman,
Carlsmith e Sears (1970) que integra conceitos aqui abordados (cognição e afetos):
“uma atitude é um sistema duradouro que abrange um componente cognitivo, um
componente sentimental e uma tendência para a ação” (FREEDMAN, CARLSMITH
e SEARS ,1970, p. 248).
Definido o posicionamento teórico relativo aos conceitos de afeto, emoção, humor,
sentimento e atitude, a etapa que se segue é a de analisar a teoria psicanalítica.
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Teoria essa escolhida para ser articulada com um dos modelos de comportamento
do consumidor, no intuito de melhor compreender o comportamento de
consumidoras na TPM.
2.4 A teoria psicanalítica
A teoria psicanalítica foi desenvolvida por Sigmund Freud, nascido em 1856, na
Áustria. Freud se formou em medicina e seu interesse inicial foi o estudo dos
distúrbios mentais, sua compreensão e seu tratamento.
Sobre a teoria psicanalítica, Hall & Lindzey (1973, p. 74) relatam que Freud preferiu
construir uma teoria indutiva, aberta e informal, mas relacionada aos seus suportes
empíricos, ao invés de construir uma teoria ortodoxa do tipo dedutivo formal, com
base em preceitos inexoráveis. Segundo estes autores, o próprio Freud se permitiu
partir de uma sistemática menos rígida e para, aos poucos, consolidar uma estrutura
teórica. Esta estratégia foi defendida por Freud como inerente às demais ciências.
Deste modo, Freud partiu da descrição dos fenômenos observados em sua vivência
clínica, os quais agrupou e, por sua vez, passou então a correlacioná-los.
Garcia-Rosa (1984, p.20) afirma que a psicanálise produziu uma derrubada da razão
e da consciência do lugar sagrado em que se encontravam. Foi assim abalado o
edifício do modelo racional de Descartes, solidamente estabelecido pela evolução
científica. Evolução essa oriunda do pressuposto de que na razão estava a chave de
todas as portas a serem abertas pela ciência.
Quando, por meio da psicanálise, Freud denuncia que o homem não era um ser tão
consciente ou racional assim como Descartes o pretendia, que agia por motivos
antes inconscientes e irracionais do que por motivos racionais, Freud causa,
segundo Garcia-Rosa (1984, p. 20), a terceira ferida narcísica no saber ocidental.
Copérnico e Darwin foram os autores das duas anteriores.
Segundo Garcia-Rosa (2004, p. 340) Freud considerou impróprios os sistemas
racionais para a compreensão do homem, calcados na objetividade. O homem vive
em um mundo simbólico da linguagem, assim, o importante era desvelar o sentido
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da palavra. Freud criou os meios para tal.
A psicanálise seria então uma teoria não cartesiana? Onde estaria a lógica da
psicanálise? Garcia-Rosa nos propõe uma interessante resposta a este tipo de
indagação: “Creio, porém, que não corro um risco muito grande de erro se afirmar
que a psicanálise não é cartesiana; mas que fique claro, no entanto, que isso
significa afirmar que ela não é platônica” (GARCIA-ROSA, 1984, p.21).
Em outro momento Garcia-Rosa revela a essência desta colocação, ao tratar da
construção do conceito de pulsão, a ser explorado mais tarde neste trabalho:
“o fato de que, apesar de uma teoria científica emergir a partir de uma série
de fatos empíricos (no caso de Freud, de suas observações clínicas), ela
implica em um conjunto de conceitos que não são retirados dessas
observações mas que lhes são impostos a partir de um lugar teórico. Estes,
não são, pois, noções descritivas mas construtos teóricos que não
designam realidades observáveis ou mesmo existentes. São puras
construções teóricas ou, se preferirmos, ficções teóricas que permitem uma
inteligibilidade distinta daquela fornecida pela descrição empírica. Esses
conceitos não descrevem o real, eles produzem o real; ou se quisermos,
eles permitem uma descrição do real segundo um tipo de articulação que
não pode ser retirado desse próprio real enquanto “dado”. São, portanto,
autênticas ficções científicas” (GARCIA-ROSA, 1984, p.115).

O próprio Sigmund Freud evidencia os alcances da psicanálise ao defini-la como
metapsicologia:
Proponho que, quando tivermos conseguido descrever um processo
psíquico em seus aspectos dinâmico, topográfico e econômico a nos referir
a isso como uma apresentação metapsicológica (FREUD apud GARCIAROSA, 1984, p. 114)

Para Jean Laplanche (1975, p. 16) o lugar da psicanálise é no campo das
pesquisas. A descoberta, a construção e a reconstrução são as suas linhas de ação.
Garcia-Rosa (2004, p. 335) argumenta que a concepção de Freud sobre a
psicanálise era a de um método de investigação do inconsciente e não apenas uma
teoria e técnica de tratamento, mas um corpo teórico que sistematiza os modos de
funcionamento humano, tanto normal como patológico.
Garcia-Rosa (2004, p. 337) cita as visões de Althusser (1964/1991) segundo a qual
o papel da psicanálise é elucidar alguns problemas na articulação entre o sujeito e a
sociedade e de Birman (1994) que acredita que temas, como poder, crença, valor, a
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ética, violência, cientificidade, típicos de outras disciplinas, assumem certa
singularidade quando sob o recorte psicanalítico.
Finalmente Garcia-Rosa (2004, p. 340) conclui:
são inúmeros os modos como se pode desenvolver, dentro dos
fundamentos éticos e teóricos da psicanálise, uma investigação dos
fenômenos sociais, contribuindo para a elucidação de sua eficácia no
processo de alienação do sujeito e apontando os laços que possibilitem a
sua inclusão como sujeitos do desejo (GARCIA-ROSA, 2004, p. 340)

Em síntese, a teoria psicanalítica se fundamenta em construtos que se mostraram
úteis ao esclarecer boa parte de como funciona a mente humana e o ser humano no
seu contexto social e cultural. Os reflexos de suas proposições se fizeram sentir em
todas as áreas do conhecimento humano.
Na área de marketing, a psicanálise exerceu sua influência especialmente nas
pesquisas motivacionais (motivações inconscientes), tendo sido a precursora dos
estudos de estilo de vida (ENGEL, BLACKWELL e MINIARD 2000, p. 284). As
motivações inconscientes é que dão o perfil singular de certas verdades.

2.4.1 A psicanálise e o inconsciente
Para Sigmund Freud, a premissa fundamental da psicanálise é que a vida psíquica
implica em fenômenos, fatos psíquicos, conscientes e inconscientes.
uma ideia que é consciente agora não o é mais um momento depois,
embora assim possa tornar-se novamente [...] Podemos dizer que esteve
latente, e, por isso, queremos dizer que era capaz de tornar-se consciente a
qualquer momento. Ora se dissermos que era inconsciente, estaremos
também dando uma descrição correta dela (FREUD, 1923-1925, p. 26)

Para Freud, o inconsciente pressupõe o conceito de repressão; isto é, aquilo que é
reprimido torna-se inconsciente. “O reprimido é, para nós, o protótipo do
inconsciente” (FREUD, 1923-1925, p. 27). Dito isso, ele propõe o conceito de préconsciente para os fatos psicológicos que não estão conscientes em um dado
momento, por uma questão de foco da atenção, mas que são plenamente
acessíveis, e de inconsciente para aqueles não acessíveis, devido ao fenômeno da
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repressão. “Restringimos o termo inconsciente ao reprimido dinamicamente
inconsciente” (FREUD, 1923-1925, p. 27).
A importância do conceito de inconsciente para o marketing está associada às
motivações inconscientes capazes de levar o consumidor à ação, ao ato de compra.
Assim, as ações e apelos de marketing, orientadas pelas premissas psicanalíticas,
tiveram e têm como pressuposto motivos inconscientes que induzem o consumo.

2.4.2 O aparelho psíquico
Sigmund Freud, na sua teoria psicanalítica, desenvolveu o conceito de aparelho
psíquico, significando o mesmo que personalidade. Como tal, o aparelho psíquico ou
personalidade é formado a partir da evolução de três entidades ou sistemas: o id, o
ego, e o superego, dinâmica e intrinsecamente integrados. O comportamento
humano é função da interação destas três entidades (HALL & LINDIZEY, 1973, p.
46).
Nemiah (1976, p. 52) chama a atenção para o fato de que estas três instâncias (id,
ego e superego) não são objetos do mundo exterior, ou elementos anatômicos. “Os
termos dão nome a organizações mentais que podem ser experimentadas
imediatamente, embora a sua natureza seja difícil de definir” (NEMIAH, 1976, p. 53).
Para Freud, o indivíduo, ao nascer é apenas id. O termo id foi adotado por Freud a
partir das ideias de Georg Groddeck sobre a mente humana e que por sua vez teria
adotado esta partícula (id) de Nietzsche, que atribuía a ela o sentido de tudo o que
fosse impessoal na natureza humana e sujeito, deste modo, à lei natural (FREUD,
1923-1925, p. 37).
Mezer (1978, p. 43) expressa a mesma visão, ao relatar que durante o primeiro ano
de vida a criança existe como id puro, constituindo-se de uma porção de instintos
definidos como impulsos ou necessidades biológicas.
Como se verá, é bem esta a essência do conceito id: o natural, o original, a parte
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primitiva do ser humano. A fonte da energia propulsora da vida que impulsiona os
demais sistemas. Esta energia é conhecida como libido (MEZER, 1978, p. 43).
O id é uma instância do aparelho psíquico inconsciente, da qual faz também parte
tudo o que é reprimido. “Mas o reprimido também se funde com o id, e é
simplesmente uma parte dele” FREUD (1923-1925, p. 38).
O id mantém relação íntima com os processos corporais que são sua fonte de
energia. O id, assim, encerra as pulsões, que têm como fonte os instintos, não se
reduzindo a estes. Elas são os representantes psíquicos dos estímulos que têm
origem no interior do organismo e que chegam à mente, operando assim como
causa, motor de satisfação. As pulsões têm uma fonte de base biológica, um objeto.
Elas encerram sempre um componente ideativo e um componente afetivo,
constituindo-se ambos em representantes psíquicos das pulsões, sendo que estas
somente se dão a conhecer através destes elementos (GARCIA-ROSA, 1984,
p.115).
As pulsões são energias inconscientes, portanto, como tal, não podem tornar-se
objeto da consciência e mesmo no inconsciente só podem ser representadas por
uma ideia (FREUD, apud GARCIA-ROSA, 1984, p. 154). Como energia inconsciente
uma pulsão só pode ser “conhecida” mediante o pensamento. “...esta pertence ao
impensável, nunca se dá por si mesma mas se apresenta sempre pelos seus
representantes psíquicos” (GARCIA-ROSA, 1984, p. 191).
As pulsões têm um único objetivo, a satisfação, alcançada com a redução da tensão,
o que vai se dar sempre através de um objeto que pode ser variado, real ou
imaginário e através do qual a pulsão atinge o seu objetivo final, que é a satisfação.
Para Nemiah (1976, p. 309) uma pulsão é um impulso dirigido para a ação que
irrompe no id a partir de necessidades biológicas e psicológicas. Na consciência a
pulsão é experimentada como um sentimento, uma fantasia ou uma necessidade
para agir.
Segundo Garcia-Rosa (1984, p. 104 e 123), as pulsões são definidas pelos
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elementos fonte (corpo), pressão (intensidade), objeto (meio) e objetivo (satisfação).
A fonte da pulsão é corpórea. É o “processo somático que ocorre num órgão ou
parte do corpo e cuja excitação é representada na vida mental por pulsão” (FREUD,
apud GARCIA-ROSA, 1984, p 119). A pulsão oral infantil, por exemplo, tem como
fonte a zona oral, como objeto o seio materno, e o objetivo é a incorporação do seio
materno.
É importante considerar que a ideia de objeto aqui expressa não se refere a algo
material, do mundo real, mas é de algo da ordem do simbólico, mesmo que se refira
a algo real. E ainda, uma pulsão, após o seu despertar, não pode ser destruída nem
inibida, pois exigirá determinantemente a sua satisfação, seja por via direta ou
indireta (GARCIA-ROSA, 1984, p.127).
Nesta demanda de satisfação da pulsão através de um objeto está o desejo e de
modo inerente, a fantasia. Assim é importante diferenciar, em se tratando da teoria
psicanalítica, os conceitos de necessidades e de desejo. O desejo se refere a uma
ideia ou um pensamento, representado por fantasias, o que faz com que tenha que
ser realizado, já as necessidades têm natureza pulsional, elas têm de ser satisfeitas
(GARCIA-ROSA, 1984, p. 83).
Há que se distinguir o desejo também das necessidades de ordem biológica, nas
quais a tensão, elemento comum entre ambos, é de ordem biológica e encontrará
satisfação mediante uma ação do organismo visando um objeto específico (fome –
alimento, frio – agasalho, sede – água, etc.), que reduzirá a tensão. O desejo não
implica em uma relação com um objeto real, como no caso da necessidade
biológica. A relação ocorre sempre com um objeto imaginário. O alimento supre a
necessidade, o desejo se refere ao prazer de satisfazer a necessidade. O desejo
então nunca terá satisfação completa possível. A sua satisfação será sempre
parcial. O desejo se realiza em objetos, mas não se satisfaz com esses objetos.
(GARCIA-ROSA, 1984, p.144).
A impossibilidade da plena satisfação do desejo fica enfatizada na proposição de
Garcia-Rosa:
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O que aprendemos com Freud foi que o objeto do desejo é um objeto
perdido, uma falta, e que esse objeto perdido continua presente
como falta, procurando realizar-se através de uma série de
substitutos que formam uma rede contingente mantendo a
permanência da falta. [...] O desejo desliza por contigüidade numa
série interminável na qual cada objeto funciona como significante e
assim sucessivamente, numa procura que nunca terá fim, porque o
objeto último a ser encontrado é um objeto perdido para sempre.
GARCIA-ROSA (1984, p.148 e 145).

Nesta perspectiva, evidencia-se a constante insatisfação do ser humano, sempre a
busca de algo que lhe falte, que o complemente, eterna vítima das ações do
marketing? Para Künzel (1993, p. 109) “o marketing se situa num lugar avesso ao da
psicanálise”. A autora justifica a sua proposição argumentando que os produtos
existem apenas por sua capacidade de preencher uma expectativa, um desejo do
consumidor. Desta forma, os produtos são objetos que preenchem uma falta e a
ética dos marqueteiros não é outra senão prometer tamponar esta falta que, na
realidade, segundo à psicanálise, a rigor, nunca poderá ser preenchida, mas os
homens do marketing prometem este preenchimento o tempo todo.
“Em suma, o marketing infla o imaginário social dos sujeitos. Tenta dar conta do malestar do sujeito, na ilusão... coisa que desde Freud já se falava. Que ilusão é essa?
É a de ser todo, completo, ou seja, não ser faltante” (KÜNZEL, 1993, p. 113).
Retomando ao id, a característica principal desta entidade é a intolerância com a
tensão. Estimulações externas ou internas são fontes de tensão demasiadamente
pesadas e desconfortáveis para o id que buscará a descarga sempre em caráter
imediato, para reconduzir o organismo ao nível de conforto. “Esse princípio de
redução de tensão, pelo qual o id opera, é denominado o princípio do prazer” (HALL
& LINDZEY, 1973, p. 47).
O id, deste modo, opera em dois sentidos: o de buscar permanentemente o prazer e
de evitar a dor, o que é alcançado por intermédio de dois mecanismos básicos, as
ações reflexas automáticas inatas (espirro, tosse, o piscar, etc.) e através do
denominado processo primário. O processo primário consiste na criação de uma
imagem mental do objeto, única linguagem que o id conhece e que removerá a
tensão. Ao sentirmos fome imaginamos mentalmente alimentos. O processo
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secundário está presente também nos sonhos quando sonhamos com objetos de
nossos desejos. Como o processo primário não resolve, na prática, a tensão, o
organismo lançará mão do denominado processo secundário (elaborações mentais,
estratégias), funções do ego para operacionalizar uma solução real (HALL &
LINDZEY, 1973, p. 47).
Freud concebe o ego como uma entidade predominantemente consciente, cujo
núcleo é o sistema perceptual do indivíduo, mas que inclui instâncias préconscientes e também inconscientes (FREUD, 1923-1925, p. 37). O inconsciente
será sempre inacessível à consciência, exceto por vias especiais, como à técnica
psicanalítica que envolve os processos de livre associação de ideias, análise dos
atos falhos e a interpretação dos sonhos, já o pré-consciente é uma zona acessível
à consciência no cotidiano.
Para Freud, o ego evolutivamente é originário do id. A fronteira entre o ego e o id
não é nítida. A parte inferior do ego funde-se com o id. O ego é uma parte do id que
foi modificada pelo mundo externo. “É fácil ver que o ego é aquela parte do id que foi
modificada pela influência direta do mundo externo [...] em certo sentido, é uma
extensão da diferenciação de superfície” (FREUD, 1923-1925, p. 39).
O ego aprendeu a orientar-se pela realidade, aprendeu a resolver problemas, tendo
se tornado, assim, racional. Portanto, o princípio de ação do ego (processo
secundário) é o que Freud chamou de princípio da realidade (FREUD, 1923-1925, p.
38 e 39).
Para Nemiah (1976) o ego capta (experimenta) as energias (libido) provenientes do
id sob a forma de fantasias e de sentimentos e assim avalia e decide como suprir as
necessidades tornadas conscientes para promover a adaptação do organismo ao
ambiente. “O ego manipula o mundo exterior a fim de fornecer satisfações aos
impulsos; ao mesmo tempo, freia a descarga dos impulsos até que as circunstâncias
externas se mostrem favoráveis...” (NEMIAH, 1976, p. 52).
Freud entende o ego também como corporal. “O ego é, primeiro e acima de tudo, um
ego corporal; não é simplesmente uma entidade de superfície, mas é, ele próprio, a
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projeção de uma superfície” (FREUD, 1923-1925, p. 40). Nesse sentido, Freud
reforça a ideia de que o ego tem origem nas sensações corporais, em especial
aquelas que se originam da superfície do corpo através dos sistemas de percepção,
podendo ser assim encarado como uma projeção mental da superfície do corpo.
Os aspectos pré-conscientes e inconscientes do ego são evidenciados por Freud
quando afirma que somos capazes de resolver problemas (cumprindo o princípio da
realidade, função inerente ao ego consciente) inclusive de forma inconsciente.
Os exemplos disso são inteiramente incontestáveis; podem ocorrer, por
exemplo, durante o estado de sono, como se demonstra quando alguém
descobre imediatamente após o despertar, que sabe a solução de um difícil
problema matemático ou de outro tipo com que esteve lutando em vão no
dia anterior (FREUD, 1923-1925, p. 40).

Fica evidente assim a função gestora da personalidade atribuída ao ego ao ser
orientado pelo princípio da realidade. O ego administra a tensão para satisfazê-la em
um momento racionalmente oportuno.
No entanto, na medida em que questões associadas diretamente a realidades
menos objetivas, como as questões morais, entram em jogo, uma outra instância vai
se mostrar ativa na personalidade ou aparelho psíquico: o superego ou ideal do ego.
É bastante longa a discussão de Freud sobre as origens do superego e sem sentido
prático para os efeitos deste trabalho. O entendimento de que o superego tem
origem durante a infância a partir do momento em que a criança resolve o
denominado complexo de Édipo é suficiente. Na visão psicanalítica, o superego ou
ideal do ego, surge no momento evolutivo infantil em que ocorre a repressão da
atração sexual que a criança sente pela mãe, passando a identificar-se com o
genitor de seu próprio sexo, resolvendo o complexo (de Édipo, em alusão ao
personagem da mitologia grega).
O ideal do ego, portanto, é o herdeiro do complexo de Édipo, e, assim,
constitui também a expressão dos mais poderosos impulsos e das mais
importantes vicissitudes libidinais do id. Erigindo esse ideal do ego, o ego
dominou o complexo de Édipo e, ao mesmo tempo, colocou-se em sujeição
ao id. (FREUD, 1923-1925, p. 51).
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O superego é a instância interna que representa os valores e ideais da sociedade,
fruto da educação e do processo de aculturação, mediante as punições e
recompensas impostas à criança. O superego aspira acima de tudo a ideais, à
perfeição, antes mesmo que ao prazer e assim opõe-se tanto ao id quanto ao ego ao
tentar construir o mundo segundo um reflexo de sua imagem. Se o ego, orientado
pelo princípio da realidade, é capaz de adiar uma gratificação das pulsões do id, o
superego trabalha constantemente no sentido de bloquear ou de reprimir as pulsões,
com base em questões de ordem moral (HALL & LINDZEY, 1973, p. 49).
Segundo Freud (1923-1925, p. 53), o superego é o substituto de um anseio pelo pai,
e deste modo contém o germe do qual todas as religiões evoluíram. As religiões
estiveram e estão sempre a nos dizer como devemos nos comportar. Freud
sedimenta assim a natureza moral do superego. Fica clara a visão da força da
educação e da cultura na formação moral do superego nas afirmações do próprio
Freud:
À medida que uma criança cresce, o papel de pai é exercido pelos
professores e outras pessoas colocadas em posição de autoridade; suas
injunções e proibições permanecem poderosas no ideal do ego e
continuam, sob a forma de consciência, a exercer a censura moral.
(FREUD, 1923-1925, p. 53).

Id, ego e superego, propostos por Freud como elementos estruturais do aparelho
psíquico, não nascem prontos no filhote humano. São desenvolvidos um a um, a
partir do id, segundo fases específicas de desenvolvimento nas quais a energia vital,
a libido, concentra o seu foco.

2.4.3 Fases do desenvolvimento do aparelho psíquico
Como visto, segundo Freud, inicialmente a criança é apenas id, fonte de anseios, de
pulsões. Como a criança depende vitalmente do alimento materno, a sua energia
vital ou libido se concentrará no desenvolvimento da oralidade, do poder de sucção.
Freud emprega o termo catexis para designar esta atração por um objeto, no caso o
seio materno. Em termos psicanalíticos a criança estará vivendo a fase oral (HALL &
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LINDZEY, 1973, p. 68).
À fase oral segue-se a fase anal, quando a libido se deslocará (catexis) para o
desenvolvimento do controle dos esfíncteres. Será o período do aprendizado da
retenção e expulsão das fezes e da urina. A este período se seguirá a fase de
desenvolvimento denominada por Freud de período fálico, quando a criança
experimentará as primeiras sensações ligadas à sexualidade. O foco da libido agora
são os genitais, o auto-erotismo. É uma fase preparatória para a vivência do
complexo de Édipo, quando a criança desenvolverá uma catexis de natureza sexual
por um dos pais de sexo oposto e uma anti-catexis por um dos pais do mesmo sexo.
Neste processo surge o superego, como visto, quando a criança começa a introjetar
os valores morais. O primeiro valor moral introjetado refere-se ao incesto, à sua
proibição (HALL & LINDZEY, 1973, p. 68-69).
Resolvido o complexo de Édipo, o que se dá em torno da idade de quatro anos, com
a identificação da criança com o genitor de seu próprio sexo, segue-se o período
denominado por Freud de período de latência. É quando a dinâmica da
personalidade, de certa forma, fica adormecida para ser despertada na adolescência
na fase denominada por Freud de estágio genital (HALL & LINDZEY, 1973, p. 67).
No estágio genital, o narcisismo (amor por si próprio) típico dos estágios anteriores
evolui para aspirações altruístas. O jovem então deixa de ser egoísta, de buscar o
prazer próprio para, aos poucos, ir se tornando um adulto socializado, orientado para
a realidade, conforme os autores acima.
Ao descrever o desenvolvimento da personalidade através dos estágios oral, fálico,
período de latência e genital, Freud não delimitou estes momentos de forma
estanque. As transições se sucedem, no entanto, cada fase, segundo a forma como
foi vivenciada, deixará marcas na personalidade em termos de estilos ou traços
pessoais. A agressividade oral, a tendência à polêmica podem ter origem na fase
oral, a propensão ao controle, na fase anal, de acordo ainda com (HALL & LINDZEY,
1973, p. 67).
Definidas as instâncias (id, ego e superego) da personalidade ou aparelho psíquico
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bem como os seus aspectos evolutivos, resta compreender a dinâmica existente
entre estas entidades, ressaltando, como visto, que estas se constituem em nomes
dados a processos regulados por princípios e não realidades propriamente ditas. É
importante ressaltar que na dinâmica entre eles, na personalidade feminina adulta,
em uma condição especial, durante a TPM, é que se encontra um dos focos deste
trabalho.
Hall & Lindzey (1973, p. 50) se referem às instâncias propostas por Freud
considerando o id como o componente biológico da personalidade, o ego o
psicológico e o superego o social. O id, como elemento biológico da personalidade,
atua no sempre sentido de assegurar a sobrevivência do organismo, de suprir
necessidades, atuando, como visto, orientado pelo princípio da busca da satisfação
de suas pulsões, ou pelo princípio do prazer e de evitar a dor (HALL & LINDZEY,
1973, p. 47). O ego, elemento racional, fruto do aprendizado, buscará conduzir o
processo de satisfação das necessidades do id, sempre via o racional, via
inteligência e assim, sendo necessário, adiará satisfações para as ocasiões mais
oportunas e adequadas (FREUD, 1923-1925, p. 38 e 39). Por sua vez, o superego
estará sempre vigilante verificando se as ações aspiradas pelo id e visadas pelo ego
são idôneas o bastante para serem autorizadas (FREUD, 1923-1925, p. 53). O ego
vive assim o eterno dilema de contentar o id segundo as prescrições do superego. É
esta a essência da dinâmica envolvendo estas três instâncias. Em uma
personalidade saudável, madura, equilibrada, as tensões sempre existirão e serão
resolvidas sem traumas, sob a gestão de um ego sadio (HALL & LINDZEY, 1973, p.
50).
O equilíbrio das forças destas entidades do aparelho psíquico é determinante para a
saúde da personalidade. Um superego muito rigoroso imprime padrões morais muito
fortes, sufocando o ego e o id. Um superego enfraquecido libera o id para ações
anti-sociais. No geral, um equilíbrio perfeito que resulte em um ego sempre racional
não acontece a despeito das pessoas tenderem a um equilíbrio de maior qualidade
com a maturidade. No cotidiano, um elemento novo, no entanto, entra em cena
quando as tensões entre o id, o ego e o superego se tornam por demasiado intensas
obrigando o ego a recorrer aos denominados mecanismos de defesa. O foco deste
trabalho recai especial e exatamente na dinâmica dos elementos da personalidade
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durante um período crítico da vida feminina no que diz respeito ao comportamento
da mulher enquanto consumidora. Como interagirão estas instâncias diante de uma
necessidade, diante de um desejo? Comprar ou não comprar, eis a questão!

2.4.3 Mecanismos de defesa
Mecanismos de defesa são processos inconscientes atuantes na dinâmica entre o
id, o ego e o superego, entre os sistemas inconscientes e pré-consciente-consciente
que permitem uma solução para conflitos não resolvidos ao nível da consciência
(HALL & LINDZEY, 1973, p. 64).
Quando sob uma forte demanda do id mediante a qual o ego não se vê capaz de
suprir, seja por uma imposição do real ou por uma questão moral, a tensão
(ansiedade) pode se elevar a níveis pesados demais para o ego. Este então, através
dos mecanismos de defesa, recorrerá a ações indiretas, inconscientes, para resolver
o conflito e aliviar a tensão.
Os mecanismos de defesa têm características comuns, os processos inconscientes
de negação, falsificação e de distorção da realidade (HALL & LINDZEY, 1973, p.
64). Deste modo, forças vivas lutam entre si, em um nível aquém da consciência,
numa manobra do ego para aliviar suas tensões. O entendimento da dinâmica do
funcionamento do aparelho psíquico pressupõe um melhor entendimento do
mecanismo de defesa.
Ainda segundo os autores acima, os principais mecanismos de defesa são a
repressão ou recalcamento, o deslocamento, a projeção, a formação reativa, a
fixação e a regressão.
a) Recalque
O recalcamento ou repressão é um mecanismo segundo o qual o sistema préconsciente procura impedir que conteúdos indesejáveis do sistema inconsciente
tenham acesso ao sistema consciente (GARCIA-ROSA, 1984, p. 155).

65

Freud descreveu todo o complexo processo segundo o qual o aparelho psíquico,
originalmente apenas id com suas pulsões, através de denominado recalcamento
originário e do advento da função simbólica da linguagem, passa a se constituir nos
sistemas inconsciente e pré-consciente-consciente, quando então o recalque como
mecanismo repressor, o denominado recalcamento secundário, torna-se possível de
ocorrer (GARCIA-ROSA, 1984, p. 155).
O recalcamento (secundário) acontece mediante a ruptura entre o componente
afetivo e o ideativo da pulsão. No entanto, apenas o componente ideativo da pulsão,
ao qual o afeto está ligado será recalcado, pois o componente afetivo, ou afeto pode
apenas ser suprimido ou inibido, mas não pode ser recalcado (GARCIA-ROSA,
1984, p. 154). O objetivo do recalcamento é evitar o desprazer proveniente do
acesso à consciência do componente ideativo de uma pulsão cuja lembrança se
tornou dolorosa devido a uma experiência traumática vivida anteriormente. Se
aquela lembrança dói, precisa ser recalcada e o recalque é aplicado ao componente
ideativo da pulsão, visto que o componente afetivo não pode ser recalcado. Esta é a
forma encontrada pelo ego ou pelo sistema consciente de evitar a dor e atender ao
princípio do prazer. A rigor, elementos inconscientes, no entanto, são também
necessários para favorecer o processo (GARCIA-ROSA, 1984, p. 154 e 162).
Na visão psicanalítica, os conteúdos inconscientes são indestrutíveis. Deste modo
os conteúdos recalcados se mantêm ativos e buscam permanentemente retornar à
consciência. Isto exige alto empenho energético do sistema pré-conscienteconsciente no sentido de manter inconscientes aqueles conteúdos que lhe são
ameaçadores. No entanto, o recalque não é absolutamente eficaz. Tudo o que é
recalcado, retorna, seja sob a forma de sonhos, quando o sistema pré-conscienteconsciente está relaxado, sob a forma de atos falhos e de sintomas (GARCIAROSA, 1984, p. 92 e 167).
b) Deslocamento
É o mecanismo segundo o qual um afeto, uma ideia ou uma pulsão rejeitados
(recalcados) pelo sistema pré-consciente-consciente são deslocados para objetos de
livre acesso à consciência. Hall & Lindzey (1973) mencionam como exemplo o filho,
que por ter reprimido sentimentos de hostilidade em relação ao pai, acaba por
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manifestar esses sentimentos contra outros símbolos de autoridade. Neste caso,
primeiro ocorreu uma repressão ou recalque e depois o mecanismo de
deslocamento. A agressividade original é reprimida e em seguida deslocada para
outro objeto que não é objeto de censura por parte do superego e assim pode ser
expressa e aliviada a tensão (HALL & LINDZEY, 1973, p. 65).
Nemiah (1976, p. 305) define o deslocamento como o mecanismo de defesa
segundo o qual as emoções ou fantasias, originalmente associadas a um objeto,
mudam para um objeto substituto para que seja possível a sua expressão.
c) Projeção
Consiste em atribuir a outro um desejo ou uma característica própria. Bergeret
(1983, p. 118) relata que, para Freud, este mecanismo acontece em três etapas.
Primeiro ocorre a supressão de uma pulsão interna incômoda, segue-se a
deformação do conteúdo e finalmente há o retorno do conteúdo ao consciente,
agora ligado a um objeto externo. Uma pessoa, ao se perceber ríspida, por exemplo,
não aceitando esta percepção sobre si própria, tenta reprimir esta percepção e
atribui (distorce e projeta) esta característica a outra pessoa. A projeção evidencia o
fracasso do processo de repressão em manter um conteúdo inconsciente.
d) Formação reativa
Trata-se de um contra-investimento da energia pulsional retirada de representações
proibidas canalizada e elaborada de uma forma permitida pela consciência
(BERGERET,1983, p. 110). O ego, diante da ansiedade resultante da percepção de
uma pulsão proibida, converte esta pulsão em seu oposto. Uma pessoa que se
mostra muito solícita, usa o mecanismo de formação reativa ao converter a sua
raiva, que não pode ser expressa (por força do superego) em atitudes de total
disponibilidade.
e) Regressão
A regressão é o mecanismo segundo o qual o ego busca o retorno a atitudes
passadas que se mostraram seguras e gratificantes e que a pessoa busca voltar
para fugir de um presente angustiante. “Designa a passagem a modos de expressão
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e de comportamento de nível inferior do ponto de vista da complexidade, da
estruturação e da diferenciação” (LAPLANCHE, PONTALIS, 1985, p. 568). Um
adulto, ao ter um objetivo frustrado, quebra um objeto (regride a um padrão de
comportamento infantil) para descarregar a sua raiva (tensão). Os conceitos de
regressão e de fixação encerram determinada interligação, quando uma pessoa
tende adotar padrões de comportamento
f) Fixação
Laplanche e Pontalis (1985, p. 250) se referem à fixação como uma ligação da libido
(energia vital) a algo, a um estilo de buscar reproduzir determinado modo de
satisfação e permanecer assim organizado de acordo com um padrão ou estrutura
típica de uma das fases evolutivas do organismo. Estes autores estão se referindo
às fases evolutivas da personalidade, fases oral, anal, fálica e genital. Desta forma,
uma pessoa excessivamente controladora, característica marcante da fase anal,
adota este padrão de comportamento e atitude como um mecanismo de defesa do
ego para enfrentar a ansiedade diante das realidades da vida.

g) Racionalização
É o mecanismo segundo o qual as pessoas expõem razões aparentemente racionais
para justificar a motivação de seus comportamentos e que, na realidade, as
verdadeiras motivações são de natureza inconsciente. Segundo Laplanche e
Pontalis (1985, p. 544) a racionalização não é classificada normalmente entre os
mecanismos de defesa, apesar de sua evidente função defensiva. Segundo estes
autores, o processo de racionalização é engendrado com base em ideologias, na
moral, nas religiões, nas convicções políticas etc., visto que a ação do superego vem
reforçar, nestes casos, as defesas do ego. Por vezes é extremamente difícil
determinar até que ponto uma pessoa está sendo racional ao se referir às razões de
um comportamento e até que ponto está apontando razões com base em
motivações inconscientes, desconhecidas dela própria. Alguém que lave com
frequência as mãos pode alegar razões racionais para este comportamento,
sobretudo diante de uma ocasião de uma epidemia. Certamente a frequência da
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lavagem de mãos de alguém que esteja racionalizando este comportamento será
bem maior do que aquelas pessoas que o fazem para uma proteção saudável.
Os mecanismos de defesa são aprendidos no seio da família e nos diversos
ambientes em que a criança se desenvolve.

As pessoas, mesmo as mais

saudáveis, recorrem a estes mecanismos para prover o equilíbrio, especialmente em
períodos de crise. Em princípio, à medida que a pessoa amadurece, o seu ego
ganha força para lidar diretamente com a realidade passando a se desenvolver, a
evoluir, a se adaptar e transformar o ambiente, para satisfação de necessidades e
desejos sem a necessidade de recorrer em níveis comprometedores aos
mecanismos de defesa. O grau, a frequência e a intensidade com que uma pessoa
recorre a estes mecanismos é que vai determinar sua saúde mental.
Assim, se os mecanismos de defesa fazem parte da vida normal das pessoas há, no
entanto, situações em que o seu emprego assume proporções consideradas
doentias, constituindo-se em casos clínicos: são os de neuroses de angústia, de
histeria e de neurose obsessiva que envolvem principalmente os mecanismos de
recalque e deslocamento. (GARCIA-ROSA, 1984, p. 165). As neuroses obsessivas
têm particular interesse para os propósitos deste trabalho nos casos em que as
obsessões estão associadas a compulsões e, particularmente, à compulsão por
compras.

2.4.4 Compulsão e compra compulsiva
Na visão psicanalítica o ser humano busca o prazer e evita a dor; o ego, orientado
prelo princípio da realidade, à medida que a pessoa se desenvolve, encontra formas
de satisfazer as suas necessidades, de encontrar o prazer (princípio do prazer). Há,
no entanto, uma condição na qual esta lógica se mostra alterada pela manifestação
do mecanismo da repetição ou compulsão (MEZAN, 1982, p.254).
Quando um conteúdo ameaçador ao ego é mantido recalcado no inconsciente, pelo
princípio da indestrutibilidade das energias psíquicas, este conteúdo permanecerá
ativo e procurará formas de acessar a consciência. A canção Revelação, bem
expressa esta realidade:
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Quando a gente tenta
De toda maneira
Dele se guardar
Sentimento ilhado
Morto, amordaçado
Volta a incomodar
(CLODÔ e CLÉSIO)

Os conteúdos recalcados retornam sob a forma de sonhos, de atos falhos e de
sintomas (GARCIA-ROSA, 1984, p. 92 e 167). No caso dos sintomas, os conteúdos,
ressurgem sob a forma de ansiedade, provocando substituições por deslocamento,
numa sequência interminável de sucessos e insucessos, característica das
obsessões e das compulsões, conforme posto por Garcia-Rosa (1984).
Neste caso, o que ocorre é que o princípio do prazer falha e cede a um processo
neurótico. O ego, não suportando tomar consciência de um conteúdo por demais
doloroso, recalca o representante ideativo da pulsão. Este, por sua vez, mediante o
mecanismo de deslocamento, se desloca para um outro objeto, porém de forma
obsessiva (FREUD, 1984, apud GARCIA-ROSA, 1984, p. 127).
A repetição inerente à obsessão e aos comportamentos compulsivos é assim
descrita por Mezan (1982):
A repetição aparece sob a forma de uma compulsão, isto é, uma
necessidade premente e cega a realizar o desejo; obviamente, o ego não
compactua com esta tendência. Mas, ao bloquear a rememoração em nome
do Princípio do Prazer, ele não deixa outra saída ao reprimido senão repetirse indefinidamente (MEZAN, 1982, p. 254)

Para Nemiah (1976, p. 303) a compulsão é um sintoma neurótico segundo o qual o
indivíduo experimenta um irresistível impulso a executar um ato, quase sempre de
modo repetitivo. E a despeito de intelectualmente o indivíduo entender que o seu
comportamento não se justifica, é desnecessário, e até mesmo é indesejável e
absurdo, não consegue evitar este comportamento.
Segundo Pinto (2003), do ponto de vista da psicanálise, a dinâmica interna dos
compulsivos teria origem em um vazio experimentado pelo indivíduo provavelmente
associado à experiência da separação mãe-filho, momento este, para algumas
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pessoas, registrado como um forte sentimento de perda de uma unidade sentida
como perfeita. “O objeto do desejo é uma falta e não algo que propiciará uma
satisfação [...]” (LACAN apud GARCIA-ROSA, 1984, p. 144). Estas pessoas
experimentam um permanente vazio em suas existências. Um vazio que traz
angústia e ansiedade. Elas então ficam sujeitas a buscar a se livrar destes estados
emocionais, encontrando geralmente alívio nos comportamentos compulsivos
(PINTO, 2003).
O ato compulsivo de comprar, de agregar bens e valores materiais, aumentariam as
chances dessas pessoas de serem mais bem vistas, de serem notadas e, de certo
modo, amadas, encontrando nas repetidas compras uma forma paliativa de
preencher o vazio original. Contudo, esse processo, por se desenrolar ao nível do
inconsciente profundo, a pessoa não tem como controlá-lo (PINTO, 2003)
Ainda de acordo com Pinto (2003), é comum a ocorrência de crises de consumo
compulsivo após perdas afetivas ou outras situações que despertam sentimentos de
menos-valia como a perda de uma promoção ou do emprego. As pessoas tendem a
buscar compensações e a compra pode ser uma delas.
Sendo a TPM um período de crise na vida da mulher, é então razoável supor que
algumas delas estejam mais propensas a buscar compensação nas compras.
Compreender em que medida a TPM como tal, induz e exige da mulher, enquanto
consumidora, que recorra a mecanismos de defesa sob as suas diversas formas, é
um dos propósitos deste trabalho.
A dinâmica do funcionamento do aparelho psíquico fornecerá elementos importantes
para o modelo de pesquisa a ser adotado neste trabalho. Na sessão seguinte serão
analisadas as principais teorias sobre o comportamento do consumidor e uma delas
será selecionada para integrar este modelo de pesquisa.

2.5 O comportamento do consumidor
A compreensão dos efeitos da tensão pré-menstrual sobre o comportamento de
compra da mulher requer, antes de tudo, um olhar sobre o que há na literatura a
respeito deste tema, bastante explorado nas Teorias de Marketing.
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Para Schiffman & Kanuk (2000, p. 5) estudar o comportamento do consumidor é
estudar como as pessoas tomam decisões de gastar recursos como tempo, dinheiro
e esforço em itens relacionados ao consumo. Para Karsaklian (2000, p.18) o
comportamento do consumidor refere-se ao esclarecimento das razões que levam
um indivíduo a comprar ou consumir um produto e não outro, em uma determinada
quantidade e em um dado momento e local. Posição semelhante é defendida por
Churchill & Peter (2000), para quem os profissionais de marketing precisam
entender porque o consumidor compra um produto e não outro, para que então se
possa criar valor para os consumidores e lucro para as suas organizações. Para
Kotler (1998) “a área do comportamento do consumidor estuda como indivíduos,
grupos e organizações selecionam, compram, usam e dispõem de bens, serviços,
ideias ou experiências para satisfazer suas necessidades” (KOTLER 1998, p. 161).
A função do marketing é exatamente satisfazer estas necessidades.
O estudo e o conhecimento destas razões justificam-se pela sua ligação direta com
a função preditiva do marketing. Quanto mais os profissionais de marketing
souberem sobre o comportamento do consumidor, maiores chances terão de prever
ações e de elaborarem campanhas com maior possibilidade de êxito (SCHIFFMAN
& KANUK, 2000, p. 6).
Para Mowen e Minor (2003, p. 3) foi com o surgimento do conceito de marketing na
década de 50 que se tomou consciência da importância do estudo do
comportamento do consumidor. Segundo Silva (2004), o comportamento do
consumidor, enquanto campo de estudo, surgiu por volta de 1968, a partir de
estudiosos como Newman, Katona, Ferbera, Howard & Hengel, que procuraram
identificar as variáveis relacionadas ao consumidor envolvendo o comportamento de
compra.
A partir de então, houve uma profusão de teorias resultando em uma ampla literatura
envolvendo o tema comportamento de compra. Os profissionais de marketing têm
assim à disposição uma gama de elementos referenciais muito úteis ao seu dia a dia
de trabalho.
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Perreault, Jr, e McCarthy (2002, 101) destacam que os profissionais de marketing
recorrem às ciências do comportamento para entender porque os consumidores
compram este ou aquele produto. Segundo estes autores, a economia foi um dos
primeiros campos de estudo a fornecer elementos para explicar o comportamento de
compra do consumidor. Na visão das ciências econômicas, o indivíduo agirá
economicamente: tenderá a ter um padrão bastante racional na compra visando o
melhor uso do tempo, do dinheiro, da real utilidade do produto, do ganho efetivo
daquela compra. No entanto, o comportamento do consumidor não é exclusivamente
econômico e uma visão mais ampla se faz necessária (PERREAULT, JR. e
MCCARTHY, 2002, 101). Karsaklian (2000, p.19) aponta as limitações da visão
econômica para explicar o comportamento do consumidor como causa de seu
abandono pelos profissionais de marketing.
A despeito de Perreault, Jr. e McCarthy (2002) argumentarem que os profissionais
de

marketing

recorrem

às

ciências

do

comportamento

para

explicar

o

comportamento do consumidor, estes autores apenas rejeitam a teoria econômica e
propõem um modelo próprio, elaborado com base nas ciências do comportamento e
a ser considerado mais adiante.
Karsaklian (2000 p. 19-33) por sua vez, apresenta uma breve visão das diversas
ciências do comportamento que têm trazido contribuições para o marketing. Esta
visão está sintetizada no Quadro 3 juntamente com as críticas feitas a estas
ciências, segundo esta autora.
Quadro 3
Teoria
Economia

Behaviorista

Cognitivista

Psicanalítica

Contribuição ao Marketing
O consumo como uma decisão
envolvendo prioridade. Possibilita a
compreensão daquilo que os
consumidores desejam. Suporte
teórico à orientação cognitivista.
Função preditiva: comportamentos
reforçados positivamente tendem a se
repetir. O condicionamento.
As escolhas acontecem com base em
processos perceptivos e cognitivos
segundo uma composição de forças
determinadas por valores, crenças
opiniões e expectativas. Atitudes e
dissonância cognitiva.
Forte influência no marketing e na
publicidade. A introdução da

Crítica
Hipóteses simplistas e ótica
normativa
Restringe-se a comportamentos
observáveis desconsiderando os
comportamentos conscientes.

Conceitos e postulados não são
passíveis de verificação, a despeito
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Humanista

dimensão simbólica (significado do
produto versus a sua dimensão
funcional). A força das motivações
inconscientes e os métodos de
pesquisa em marketing (técnicas
projetivas).
Classificação das necessidades
básicas e psicológicas como
necessidades utilitaristas (objetivas) e
hedônicas ou experimentadas
(subjetivas). As necessidades ditas
subjetivas têm sido exploradas
amplamente pela publicidade.

de a motivação inconsciente ser fator
reconhecido.

Tentativa de criar necessidades nos
consumidores por parte dos
profissionais de marketing.

Fonte: Adptado de Karsaklian (2000, p. 19-33)
Quadro 3 - Resumo das contribuições de teorias comportamentais ao marketing.

Karsaklian (2000, p. 33 - 83) aborda ainda conceitos de diversas escolas de
pensamento como freios (inibições), personalidade, percepção, sensação, atitudes,
interpretação, aprendizagem, além de outras teorias também de base psicanalítica
como a de Erik Erikson e Horney que tem ajudado a compreender os processos
internos do comportamento do consumidor.
Fica evidenciado o quanto as ciências comportamentais têm contribuído para a área
de marketing, através de elementos conceituais e referenciais que passaram a
compor as diversas teorias, dentre elas, aquelas relativas ao comportamento de
compra, tema a ser, a partir de agora, explorado neste trabalho, através de autores e
de suas abordagens. Na revisão que se segue será feita uma síntese da visão dos
autores Howard-Sheth (1969), Nicósia (1966), Kotler (1998), Schiffman e Kanuk
(2000), Perreault, Jr, e McCarthy (2002), Solomon (2008) e finalmente Engel,
Blackwell e Miniard (2000).

2.5.1 Diferentes modelos sobre o processo de compra – os autores e suas
abordagens

a) O modelo de comportamento do consumidor de Howard – Sheth

A teoria de comportamento do consumidor proposta por Howard-Sheth foi publicada
em 1969. O modelo interrelaciona abstrações denominadas construtos ou variáveis
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de entrada e de saída, construtos hipotéticos e variáveis exógenas (MESQUITA,
2004, p. 76).
Karsaklian (2000, p. 159), esclarece que o modelo de Howard-Sheth segue a escola
behaviorista, pois procura explicar como o consumidor, através de processos de
aprendizagem, transforma os inputs (estímulos de marketing) em outputs que são as
decisões de compra do consumidor. Observa-se em Howard-Sheth (1969) a mesma
tendência de Nicósia (1966) e de Shiffman e Kanuk (2000) de utilizarem a visão
sistêmica (inputs – processo – outputs) em seus modelos.
Segundo Karsaklian (2000, p. 159) é um modelo “considerado o mais completo e o
mais significativo das pesquisas realizadas sobre o comportamento de compra.” No
entanto, segundo esta mesma autora, a despeito deste modelo ter sido testado com
resultados satisfatórios “estes testes não podem garantir o valor de previsão do
modelo [...] sendo mais utilizado como referência no estudo do comportamento de
compra...” (KARSAKLIAN, 2000, p. 163).
A figura 4 representa o modelo de Howard-Sheth
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Comportamento do Consumidor segundo Howard and Sheth, 1969. Fonte: Mesquita (2004, p. 79)
Figura 4- Modelo de Howard-Sheth - 1969

Mesquita (2004) descreve tanto as variáveis de entrada como as de saída (variáveis
intervenientes) do modelo de Howard-Sheth como ancoradas na realidade por
serem elementos menos abstratos e mais operacionalizáveis. A parte central do
modelo é composta por construtos hipotéticos e, por sua vez, é de ordem abstrata,
relacionada a estados e processos mentais do consumidor, ao processo de decisão,
sendo, portanto, um conjunto inferido. Finalmente, as variáveis exógenas se referem
ao contexto no qual o comportamento do consumidor ocorre.
Mesquita (2004, p. 77) relata que, de acordo o modelo de Howard-Sheth, a
descrição do comportamento do consumidor envolve a definição das condições sob
as quais este comportamento ocorre ou se modifica até se transformar no ato de
compra propriamente dito, sendo que essas condições variam entre os
consumidores.
As entradas do sistema proposto por Howard-Sheth, ainda segundo o autor anterior,
são as variáveis oriundas do ambiente social que compreendem as diversas fontes
de estimulação social a que o indivíduo está sujeito: família, grupos de referência
(trabalho ou classe social) e estímulos comerciais. Estes últimos envolvem as ações
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de marketing das empresas constituindo-se em estímulos significativos inerentes ao
próprio produto e sua marca e estímulos simbólicos associados à representação
linguística ou ilustrativa do produto e da marca. Estas três formas de estimulação
vão interagir com as variáveis hipotéticas e não observáveis (núcleo do modelo) que
compreendem os construtos perceptuais e de aprendizagem.
Os construtos perceptuais se referem ao processamento de informações. O ponto
de partida é a sensibilidade à informação que controla o acesso aos estímulos
externos através de filtros desenvolvidos (aprendidos) ao longo da vivência do
indivíduo. A filtragem pode ter origem em atitudes pré-estabelecidas e então
resultará em vieses perceptuais (processos de eliminação ou de distorção de
mensagens tanto para rejeição como para a adoção). Segue-se a busca pela
informação, evidente no caso de compras planejadas, quando o consumidor busca
dados complementares necessários a uma escolha, em função de seu estado de
carência devido a uma estimulação ambígua ou insuficiente (MESQUITA, 2004, p.
83).
Os construtos de aprendizado se referem à formação de conceitos na mente do
comprador. São definidos como: motivos (objetivos do comprador com origem em
necessidades biológicas, psicológicas e psicossociais); compreensão da marca
(características que compõem o elenco ou conjunto evocado do comprador); critério
de escolha (resultado da aprendizagem, através de processos de generalização) são
as regras utilizadas pelo comprador para avaliar a relação entre marcas e objetivos,
em função de sua importância, gerando atitudes; atitude do consumidor em relação
à marca preferida (resultado de julgamentos e avaliações gerando graus de
confiança); intenção de comprar a marca (previsão de quando, onde e como deverá
acontecer a compra; fatores inibidores como tempo, condições financeiras e outros
exercem influencia sobre a intenção) e, finalmente, a satisfação com a aquisição da
marca que se refere ao grau de identidade entre as expectativas do comprador e as
satisfações alcançadas com a compra (MESQUITA, 2004, p. 82).
Assim como visto em outros modelos expostos neste trabalho, o autor citado relata a
existência de uma estrutura de tomada de decisão, função da atitude desenvolvida
pelo consumidor com relação à marca e classificada como: solução de problemas
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extensivos (alta necessidade de busca de informações), solução de problemas
limitados (alguma necessidade de busca de informações) e resposta rotineira (não
há necessidade de busca de informações, ocorrendo apenas o registro de
informações congruentes). Deste modo, o consumidor simplifica o processo
decisório em função do grau em que a sua atitude está definida.
As variáveis de output são as respostas observáveis do comportamento do
consumidor. É a partir destas variáveis que são inferidas as variáveis hipotéticas,
construtos internos do modelo. A atenção refere-se à resposta do comprador relativa
ao grau de informações absorvidas e pode ser medida por métodos psicológicos
como a dilatação das pupilas. A compreensão pode ser determinada pelas
afirmações verbais do comprador sobre o seu conhecimento da marca ou produtos.
A atitude refere-se à avaliação verbal do comprador sobre a possibilidade da marca
atender ou satisfazer as suas necessidades. A intenção refere-se à expectativa do
comprador, expressa verbalmente, de voltar a comprar a marca de sua preferência.
Finalmente o comportamento de compra refere-se ao ato em si, de compra.
Finalmente, há as variáveis exógenas, externas ao processo de compra e que o
influenciam. Estas variáveis compreendem a importância da compra, traços de
personalidade, fatores temporais, questões financeiras, classe social e fatores
culturais.
A importância de compra refere-se intensidade do motivo ou grau de envolvimento
do comprador ou com as diferentes categorias de produto, não se aplicando à
marca. O esforço do consumidor em buscar informações para fundamentar sua
decisão é função desta variável. Os traços de personalidade são os diferentes
padrões permanentes de disposição das pessoas que as diferenciam uma das
outras e que determinam características de seus comportamentos. Pressão do
tempo é a variável que considera o tempo necessário para a efetivação de uma
compra em relação ao tempo que o consumidor tem disponível para comprar. A
questão financeira refere-se ao poder aquisitivo do comprador no período de
compra. Como os fatores econômicos têm forte influência sobre esta variável
exógena, ela é a menos estável e assim, estes fatores podem tanto inibir quanto
estimular as intenções de compras.
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As variáveis de natureza social (classe social, grupos de referência) exercem
influência na medida em que há um compartilhamento, uma cumplicidade de valores
e normas entre o grupo e o indivíduo que por sua vez desenvolve uma auto-imagem
que exercerá influência sobre o motivo, a compreensão da marca, a atitude e a
intenção.
Finalmente, a cultura que se refere a padrões de comportamento transmitidos
socialmente através de símbolos, valores, tradições e que distingue grupos humanos
entre si. A cultura assimilada condiciona ações futuras e influenciará, da mesma
forma, o motivo, a compreensão da marca, a atitude, a intenção e ainda a busca por
informação.
A partir da interpretação do modelo de Howard-Sheth na visão de Mesquita (2004),
percebe-se que se trata de um modelo bastante abrangente, considerando fatores
externos e internos ao consumidor comprador, de natureza sistêmica e com
inspiração na teoria behaviorista.
b) O modelo de comportamento do consumidor de Nicósia
O modelo de comportamento de compra do consumidor de Nicósia (1966) foi
inspirado em programas computacionais (campos de atividade subdivididos em
subcampos ou subprogramas) e não sofreu revisões posteriores, segundo
Karsaklian (2000, p. 157).
Mesquita (2004, p. 68) descreve o modelo de Nicósia (1970) esquematizado na
figura 5. Segundo este autor o modelo retrata o processo de decisão do consumidor
subdividido em três momentos, sendo a saída de um campo a entrada para o outro.
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Fonte: Nicósia, 1970, apud Mesquita, 2004, p. 70
Figura 5 - Diagrama do processo de compra – Nicósia, 1970

Inicialmente observa-se uma interação entre as ações de marketing produzidas pela
empresa (subcampo 1) com os elementos internos do consumidor (subcampo 2).
Estes elementos internos se constituem nas predisposições do consumidor. As
predisposições têm caráter passivo, não impulsor. O segundo momento é aquele no
qual as predisposições, ao ganharem força, se transformam em atitudes, já então,
forças impulsoras, porém débeis. No entanto, já são capazes de impulsionar o
consumidor para a pesquisa e para avaliação de dados, pois foi desenvolvida uma
atitude favorável às mensagens de marketing (marcas ou produtos disponíveis)
(campo 2). Vale ressaltar que mudança no tempo da atitude é função da
comunicação (saída do subcampo 1). Em um terceiro momento, as atitudes, se
evoluírem para a categoria de motivações, estruturas cognitivas com objetivos
sedimentados, encerrarão forças impulsoras fortes o suficiente para induzirem o
consumidor ao ato de escolha e, enfim, de compra (campo 3). Consumada a
compra, o consumidor experimentará o produto imediatamente ou posteriormente
(armazenamento). A experimentação implicará na avaliação do produto com base na
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satisfação obtida em relação à satisfação esperada. Os resultados da avaliação
proporcionarão elementos de entrada para o subcampo 2 alterando ou
sedimentando as predisposições, atitudes e motivações do consumidor com relação
produtos e marcas. Finalmente, o processo de realimentação é descrito. Os
elementos de sucesso e insucesso são incorporados às ações da empresa
(subcampo1) e à experiência do consumidor.
Mesquita (2004, p. 64), ao descrever o modelo de Nicósia, analisa elementos e
detalhes também presentes nos modelos vistos anteriormente, no entanto, em nível
mais superficial. A empresa, ao elaborar sua estratégia de marketing, deve
considerar toda sorte de variáveis para definir suas mensagens a serem enviadas ao
consumidor. O consumidor é descrito como um indivíduo, com suas particularidades,
seu sistema de percepção, necessidades e afetividades específicas cuja interação
resultará nas três estruturas cognitivas: predisposição, atitude e motivação. O
ambiente de compra é exposto como uma opção do consumidor e integra
disponibilidade da marca, tipo de exposição, embalagem, vendedores e publicidade.
De acordo com Karsaklian (2000, p. 158), referindo-se ao modelo de Nicósia, “a
estrutura do modelo salienta a noção de processo de tomada de decisão de compra,
as variáveis são definidas de forma explícita e as relações que as unem são
formalizadas”. No entanto, segundo esta autora, trata-se mais de um modelo
pioneiro e de valor histórico, visto que o seu poder de previsão continua sendo
desconhecido. Por outro lado, este modelo se aplicaria mais à análise de bens
duráveis ou pouco conhecidos do consumidor, não se mostrando adequado a
compras de rotina, além de pouco enfatizar as influências familiares e sociais.
Em síntese, o modelo de Nicósia pode ser visto como um modelo pioneiro de caráter
processual e sistêmico, baseado em modelos informatizados que compreendem
entradas e saídas de subsistemas empresariais (ações de marketing) e também de
entradas e saídas em subsistemas humanos (consumidores), interligados por um
sistema de retroalimentação. É um modelo relacionado mais a compras novas e
importantes.
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Serão agora examinadas teorias de autores mais recentes.

c) Como Philip Kotler aborda a questão do comportamento do consumidor
Kotler (1998. p. 162) parte do princípio de que o ponto de partida para o
entendimento do comportamento do consumidor é o modelo de estímulo-resposta,
esquematizado na figura 6.

Estímulos
de
marketing
Produto
Preço
Ponto venda
Promoção

Características
do comprador

Processo de decisão
do comprador

Decisões do
comprador

Outros
estímulos

Econômicos
Tecnológicos
Políticos
Culturais

Culturais
Sociais
Pessoais
Psicológicas

Reconhecimento
do problema
Busca de
informações
Avaliação
Decisão
Comportamento
Pós-compra

Escolha do produto
Escolha da marca
Escolha do
revendedor
Época da compra
Quantidade
comprada

Fonte: Kotler (1998. p. 162)
Figura 6 - Modelo de Estímulo-Resposta - Kotler

Este modelo pressupõe que os compradores são alvo de estímulos ambientais
criados pelo marketing. Estes estímulos interagem com os elementos internos
mentais do comprador, envolvendo fatores culturais e subculturais, fatores sociais
(estratificação social, papéis e posições sociais), família (estágios do ciclo familiar),
estilos de vida (AIO: Atividades, Interesses, Opiniões) interligados a situações
demográficas, fatores de ordem psicológica (personalidade, motivação, percepção
seletiva, aprendizagem, crenças e atitudes), que ativam os seus processo de
decisão e o comprador então decide pela compra (KOTLER, 1998, 162-180).
Kotler (2000) utiliza o modelo das cinco etapas, diagramado na figura 7 para explicar
o processo de compra do consumidor.
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Reconheci
mento do
problema

Busca de
informações

Avaliação de
alternativas

Decisão de
compras

Comporta
mento
póscompra

Fonte: Kotler (1988, p. 180)
Figura 7- Modelo dos cinco estágios do processo de compra do consumidor utilizado por Kotler

O reconhecimento do problema é a primeira etapa, quando o comprador
impulsionado pela necessidade de consumo a partir de estímulos internos e ou
externos (ações de marketing) procura atender à sua necessidade através da busca
de uma solução que envolverá a avaliação de alternativas. O consumidor, segundo
Kotler (1988, p. 180), levará em conta suas crenças pessoais, imagens da marca,
suas experiências anteriores, relatos de outros consumidores, filtrando o que lhe for
conveniente, com foco na perspectiva de correr o menor risco possível. Do ponto de
vista mental estarão, nesta fase, envolvidos o método introspectivo, quando o
comprador pensa sobre como agiria no processo decisório de compra, o método
retrospectivo onde o comprador pesquisa casos de compras semelhantes e o
prospectivo, envolvendo o projeto de uma compra futura. Este modelo de Kotler
(1988) não pressupõe que o processo aconteça em uma ordem seqüencial rígida,
podendo o consumidor saltar uma ou outra etapa ou mesmo retomar etapas
anteriores dependendo de seu grau de envolvimento com a compra (KOTLER, 1988,
p. 180).
O grau de envolvimento do consumidor com a compra e as diferenças entre marcas
determinarão quatro tipos de comportamento do consumidor (ASSAEL apud
KOTLER, 1998. p. 178). Esta ideia está expressa na figura 8.
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Fonte: Adaptação do autor com base em Assael, 1987, apud Kotler (1988, p. 178)
Figura 8 - Quatro tipos de comportamento de compra utilizado por Kotler (1988)

Segundo Kotler (1998. p. 178) a compra complexa acontece quando o consumidor
está diante de uma aquisição pouco frequente, de um produto caro, bastante autoexpressivo, envolvendo risco e as diferenças entre marcas são significativas. Isto vai
demandar alto envolvimento do comprador na busca de informações. Em situação
semelhante, sendo, no entanto, poucas as diferenças entre marcas, a dissonância
será reduzida, o comprador, então, tenderá a se decidir com base em pequenas
vantagens oferecidas. Compras com baixo envolvimento e grandes diferenças entre
marcas acontecem em função da busca pela experimentação da variedade.
Finalmente, compras de baixo custo, frequentes, simples, com pequenas variações
entre marcas, vão demandar baixo envolvimento, são as compras habituais.
Kotler (1998. p. 177) identifica ainda cinco papéis que as pessoas podem assumir
em um processo de decisão de compras: iniciador (sugere a ideia de compra),
influenciador, decisor, comprador e usuário.
Em síntese, percebe-se que esse autor recorre, também, a conceitos e teorias das
ciências comportamentais para construir o seu modelo, que tem como ponto de
partida a teoria de estímulo-resposta. Assim, o consumidor será estimulado
externamente pelas campanhas de marketing ou internamente através de
lembranças e outros processos motivacionais, sociais e culturais. Diante de
pequenas ou grandes diferenças entre marcas e da importância da compra, o
consumidor revelará um grau maior ou maior de envolvimento ou comprometimento

84

com processo decisório de cinco etapas: identificação da necessidade, busca de
informações, avaliação de alternativas, decisão de compras e comportamento póscompra.

d) O modelo de Schiffman e Kanuk
O modelo proposto por Schiffman e Kanuk (2000), sintetizado pela figura 9. é, no
geral,

em termos conceituais, bastante semelhante aos modelos propostos por

Kotler (2000) e por Perreault, Jr. E McCarthy (2002), a ser visto a seguir.
Influências Externas

Input

Esforços de Marketing de empresa
1- Produto
2- Promoção
3- Preço
4- Canais de Decisão

Ambiente Sociocultural
1- Família
2- Fontes informais
3- Outras fontes não
comerciais
4- Classe social
5- Subcultura e Cultura

Processo Decisório do consumidor

Processo

Reconhecimento da
Necessidade
Busca
Pré-compra
Avaliação de alternativas

Campo Psicológico
1- Motivação
2- Percepção
3- Aprendizado
4- Personalidade
5- Atitudes

Experiência

Comportamento de Pós-Decisão

Compra

Output

12-

Avaliação de Pós Compra
Teste
Compra repetida

Fonte: Schiffman; Kanuk, 2000, p. 400
Figura 9- Modelo simples de processo de tomada de decisão do consumidor – Schiffman e Kanuk
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Schiffman e Kanuk (2000) dão um tom sistêmico ao usar os termos input, processo e
outuput. No entanto, os mesmos elementos dos modelos anteriores estão presentes:
as ações de marketing e as influências socioculturais são os inputs. No processo
está parte do processo decisório do consumidor até a avaliação de alternativas que
é função de variáveis de ordem psicológica. Na saída, ou outpu,t vêem-se as demais
etapas do processo decisório. As diferenças ficam por conta do esquema gráfico e
do tom sistêmico do modelo, mas basicamente são bastante semelhantes.
As decisões de consumo, para esses autores, são consideradas ponto inicial do
processo de consumo e não como ponto final. É ainda importante que o consumidor
se veja diante de opções para decidir o que quer, já que a pesquisa revela que as
vendas são maiores, quando o consumidor pode escolher (SCHIFFMAN e KANUK,
2000. p. 394)
Assim como os autores anteriores, Schiffman e Kanuk (2000. p. 395) tratam da
questão do esforço despendido no processo decisório de compra e utilizam os
mesmos conceitos: solução extensa do problema para decisões de maior
importância e risco, solução limitada do problema para compras nas quais já há um
critério estabelecido faltando a definição de uma preferência e comportamento de
resposta rotinizada, para compras de rotina. Neste contexto, o tipo de enfoque dado
ao consumidor define modelos de consumidores a partir de perspectivas ou visões
mediante as quais o consumidor é considerado. São as visões econômica, passiva,
cognitiva e emocional.
A visão econômica, de acordo com esses autores, tem base na teoria econômica.
Considera o consumidor um ser racional, que toma decisões racionais, isto é, que
decide a partir de um elenco de informações e da análise criteriosa dos benefícios
de cada alternativa. Este modelo tem sido considerado simplista e idealista, visto
que as pessoas não são todas sempre capazes de seguirem este padrão racional,
em função de suas limitações pessoais e acabam tomando, na realidade, decisões
satisfatórias, mas não absolutamente racionais como sugere o modelo.
A visão passiva considera, ao contrário da visão racional, que o consumidor é uma
entidade totalmente submissa, impulsiva e irracional e assim plenamente
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manipulável pelas ações do marketing. Os antigos programas de formação de
vendedores se baseavam em técnicas (conseguir a atenção, despertar o interesse,
transformar o interesse em desejo e levar o consumidor a ação – compra) que
tinham como pressuposto esta passividade ou condição manipulável do consumidor.
Este modelo falha por não reconhecer que, em muitas situações de compra, o
consumidor é capaz de se mostrar bastante autônomo, buscando informações,
avaliando alternativas e só decidindo diante de uma avaliação racional. Todo o
campo de estudo do comportamento do consumidor visa a compreensão dos
aspectos que escapam à esta visão simplista do consumidor (SCHIFFMAN e
KANUK, 2000. p.396)
A visão cognitiva considera o consumidor um solucionador de problemas pensante.
Nestes termos, é um ponto de vista intermediário entre as visões racional e passiva.
Nesta perspectiva, se o consumidor não é um ser tão passivo, não é também tão
racional. É então um ser interessado, instruído, que busca informações, que adota
regras de decisão (processos heurísticos) para agilizar o processo e também para
se defender da sobrecarga de informação e assim, se não toma decisões perfeitas,
esforça-se ativamente para tomar decisões bastante satisfatórias (SCHIFFMAN e
KANUK, 2000. p.396)
A visão emocional, de acordo com estes autores, tem como pressuposto que muitos
consumidores associam estados emocionais envolventes (medo, amor, esperança,
felicidade, fantasias e até a sexualidade) a algumas compras e posses. Nestes
casos, é comum ocorrerem compras por impulso, com menor busca de informação
na pré-compra, resultando, eventualmente, em compras não racionais. No entanto,
há que se considerar que nem sempre compras de ordem emocional significam que
sejam compras indevidas, irracionais. Quando alguém compra algo que lhe dá
grande satisfação, pode estar tranquilamente fazendo uma compra inclusive
racional. Esta visão leva também em consideração a questão dos estados de humor,
um dos pilares deste trabalho, fator, na ótica destes autores, importante na tomada
de decisão do consumidor, pois tem efeitos sobre o quando, onde e como os
consumidores fazem compras (SCHIFFMAN e KANUK 2000, p.399).

87

Schiffman e Kanuk (2000. p. 407) abordam ainda a questão de regras de decisão do
consumidor que se constituem em estratégias adotadas para simplificar o processo
de tomada de decisão. Em uma classificação ampla, estes autores propõem duas
grandes categorias: as regras de decisão compensatórias e as regras de decisão
não compensatórias. O quadro 4 abaixo sintetiza esta classificação:
Quadro 4
REGRAS DE DECISÃO
COMPENSATÓRIAS
(Uma avaliação + pode
compensar outra - )

NÃO COMPENSATÓRIAS
Não há compensação entre valores de atributos
Conjuntiva

Avaliação das opções de
marcas com base nos
atributos relevantes da marca
pontuados segundo o seu
poder de satisfação.

Disjuntiva

Lexicográfica

Estabelecimento de um nível separado e
minimamente aceitável como ponto de
corte para cada atributo (conjunto)
Estabelecimento de um ponto de corte
minimamente aceitável por atributo
relevante (parte do conjunto)
Os atributos são classificados em termos
da relevância e em seguida o atributo mais
importante é comparado entre as marcas
sendo escolhida aquela cujo atributo foi
melhor avaliado. Havendo empate a
comparação se segue com base no
segundo atributo mais importante.

Fonte: Schiffman e Kanuk (2000, p. 407)
Quadro 4 - Regras de decisão – elaboração própria a partir de Schiffman e Kanuk (2000 )

Em síntese, o modelo de Shiffman e Kanuk tem um tom sistêmico e apresenta
bastante semelhança com os modelos anteriores. As estratégias de marketing,
segundo estes autores, dependem do tipo de visão sobre o consumidor. O tipo de
processo de decisão de compra adotado pelo consumidor depende do esforço
envolvido neste processo. Os consumidores tendem a adotar regras para se
decidirem.

e) O modelo de comportamento do consumidor de Perreault e McCarthy
Perreault, Jr, e McCarthy (2002, p. 102) sugerem um modelo de comportamento do
consumidor que considera variáveis psicológicas, influências sociais, a situação de
compra e o processo de solução de problema. Este modelo está sintetizado na
figura 10.
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Fonte: PERREAULT, JR. e MCCARTHY (2002, p.111)
Figura 10 - Modelo ampliado do processo de solução de problema do consumidor de Perreaut Jr. E
McCarthy

Segundo estes autores, variáveis psicológicas que têm como base necessidades e
desejos que geram motivação, a percepção mediante processos seletivos, a
aprendizagem, a atitude, a personalidade, mais precisamente no campo do
marketing, o estilo de vida do indivíduo (AIO: atividades, interesses, opiniões) que
diante de influências sociais envolvendo fatores como a família (quem influencia,
quem decide, quem usa), a classe social (padrões de consumo), os grupos de
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referência (líderes de opinião) e a cultura geram o que definem como uma razão de
compra em um determinado momento de tempo que poderá ser maior ou menor em
termos de disponibilidade, em um

ambiente que pode ser estimulante ou

desestimulante para a compra. A resposta do indivíduo é dada através de um
processo de solução de um problema (PERREAULT, JR. e MCCARTHY 2002,
p.102-111)
A ótica destes autores é, portanto, de que o comportamento de compra do
consumidor é um processo de solução de um problema com o qual o consumidor se
depara e então se dedica a resolvê-lo. Estes autores não exploram com maior
profundidade a questão da identificação da necessidade de compra. Tratam da
motivação em geral como oriunda de necessidades, tomando como referência a
hierarquia de necessidades básicas de Maslow (necessidades fisiológicas, de
segurança, sociais, de reconhecimento e de autorealização) (PERREAULT, JR. e
MCCARTHY 2002, p.102-103)
O processo de solução de problemas, de acordo com estes autores, acontecerá,
para a maioria dos consumidores, em cinco etapas:
•

Tomar consciência ou ficar interessado no problema;

•

Buscar informações (e ou lembrar-se) sobre soluções;

•

Avaliar e até experimentar soluções alternativas;

•

Decidir-se por uma das soluções;

•

Avaliar a decisão.

Conforme ainda contextualizado por Perreault, Jr. e McCarthy (2002, p.112) uma
questão a ser considerada é o tempo que o consumidor vai dedicar a cada uma das
etapas do processo. Este tempo será em função do tipo de solução do problema
adotado pelo consumidor, por sua vez, função direta da importância da necessidade,
constituindo-se em um continuum:
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Baixo envolvimento

Alto envolvimento

TIPO DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA

Comprado
frequentemente

Comprado
raramente

Resposta
rotineira

Pouco risco
Pouca informação
necessária

Limitada

Alto risco

Extensiva

Muita informação
necessária

Fonte: Adaptado de PERREAULT, JR. e MCCARTHY (2002, p.112)
Figura 11- Continuum de solução de problema

Assim,

quando

os

consumidores

se

vêem

diante

de

uma

necessidade

absolutamente nova e ou muito importante para eles devido ao preço e ao risco
envolvidos, dedicarão elevado esforço e tempo em decidir como satisfazer esta
necessidade e adotarão a solução extensiva do problema. Quando os consumidores
se vêem diante de uma necessidade para a qual já têm alguma experiência no modo
de satisfazê-la, dedicarão algum esforço e tempo na solução e adotarão a solução
limitada de problema. Por outro lado, quando os consumidores se vêem diante de
necessidades de rotina em suas vidas, para as quais têm grande experiência na
satisfação, gastarão um tempo e esforço mínimos na sua solução e adotarão o
comportamento de resposta rotineira (PERREAULT, JR. e MCCARTHY, 2002,
p.112).
O modelo ainda prevê que quando o consumidor se vê diante de situações ou
conceitos totalmente novos, estará diante de um processo a que denominam de
adoção. Este processo difere um pouco do processo de solução de problemas na
medida em que exigirá alguma interação do consumidor que precisará aprender a
interagir com o novo produto para avaliar e decidir se adotará (comprar) ou não o
novo conceito (PERREAULT, JR. e MCCARTHY, 2002, p.113).
Concluída uma compra, o consumidor estará sujeito a ter dúvidas sobre a decisão
tomada. Um elevado grau de dúvida gerará grande tensão e se constituirá em uma
dissonância que certamente levará o consumidor a se empenhar na busca de
informações esclarecedoras (PERREAULT, JR. e MCCARTHY, 2002, p.113).
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O modelo de comportamento do consumidor de Perreault, JR. e McCarthy (2002),
portanto, considera variáveis psicológicas, influências sociais, a situação de compra
e que a decisão de compra pelo consumidor é um processo de solução de problema.

f) Como Michael R. Solomon aborda a questão do comportamento de compra
do consumidor
Na visão de Solomon (2008), o consumidor é visto como um indivíduo que responde
de acordo com a sua percepção peculiar do ambiente. Solomon enfoca os sentidos
quase ao nível fisiológico e conclui que a percepção é um processo de três estágios
nos quais sensações são captadas, selecionadas e interpretadas. Assim, os
produtos e as mensagens comerciais apelam aos sentidos do consumidor, mas
como as pessoas têm diferentes limiares perceptivos, nem todas são atingidas. Isto
explica a frequência das propagandas na mídia (SOLOMON, 2008, p. 81). Aspectos
motivacionais e culturais também exercem influência sobre o indivíduo.
Solomon

(2008,

p. 362) também

considera

efeitos situacionais sobre

o

comportamento de compra do consumidor, conforme sintetizado na figura 12.

ESTADOS
ANTECEDENTES
Fatores situacionais

AMBIENTE DE
COMPRA

PROCESSOS PÓSCOMPRA

A experiência de
compra

Satisfação do
consumidor

Estímulos no ponto de
venda.

Descarte do produto

Pressão do tempo
Humor

Interações de venda

Mercados alternativos

Contextos de uso

Orientação de compra

Fonte: .- Solomon (2008, p. 362)
Figura 12 - Questões relacionadas com atividades de compra e pós-compra

Assim, estados antecedentes do consumidor, o ambiente de compra e processos
pós-compra são elementos diretamente relacionados ao resultado de uma compra
(SOLOMON, 2008, p. 362).
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Vale ressaltar que o humor é um dos fatores apontados por Solomon (2008) como
influenciador das compras. No entanto, este fator não será, neste momento,
aprofundado, o que acontecerá oportunamente, visto ser este ponto uma das linhas
mestras deste trabalho.
Para Solomon (2008, p. 324) o ato de compra de um consumidor consiste em uma
resposta a um problema. O diagrama da figura 13 representa o modelo adotado por
este autor.

Reconhecimento do Problema

Busca de Informações

Avaliação de Alternativas

Escolha do Produto

Resultados
Fonte: Solomon (2008, p. 325)
Figura 13- Estágios na tomada de decisão do consumidor segundo Solomon (2008)

Um problema começa a existir a partir do momento em que o consumidor toma
consciência de uma necessidade e está diante do problema de resolvê-la. A visão
de Solomon (2008), nestes termos, assemelha-se à Perreault, Jr. e McCarthy (2002)
ao focar o consumidor como aquele que soluciona um problema. O diferencial está
no conceito de hiperescolha do consumidor, segundo o qual, o consumidor dos
tempos atuais se vê, quase sempre, diante de uma profusão de opções, o que lhe é
bastante desgastante.
O problema surge com a identificação de uma necessidade, estado detectado pelo
consumidor no qual há uma diferença entre algo ideal e algo real: ao consumidor
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falta algo que lhe é necessário, portanto, um problema. O passo seguinte é a busca
de informações adequadas para resolvê-lo. As informações poderão ser buscadas
através da chamada pesquisa pré-compra, quando os dados são insuficientes para
uma tomada de decisão ou de forma contínua nos casos em que o consumidor é um
apaixonado por um determinado produto e vive buscando informações sobre o
mesmo. A pesquisa poderá ser feita levando em conta dados internos (experiência
anterior) ou externos (consultas sob as mais variadas formas). Considera-se, de
acordo com a perspectiva tradicional de tomada de decisão, o fenômeno da
economia da informação, segundo o qual o consumidor reunirá o número de
informações necessárias ao processo de pesquisa para tomar uma decisão
adequada, sob o seu ponto de vista (SOLOMON, 2008, p. 329-332).
Assim como Kotler (1988) e Perreault, Jr. e McCarthy (2002), Solomon (2008)
considera o tipo de decisão dos consumidores em termos da forma mais ou menos
intensa como este se dedica à solução do problema, adotando conceitos muito
semelhantes: comportamento de resposta rotineira para compras de rotina, pouco
significativas; solução limitada de problema para compras de média importância e
solução ampliada de problema para compras muito importantes, em especial
aquelas que envolvem riscos seja monetário, funcional, físico, social ou psicológico.
A Fig. 14, proposta por Solomon (2008, p. 327) sintetiza com clareza a sua visão e
é, por si, bastante auto-esclarecedora, e assim, não se faz necessário se estender

sobre a questão.
Fonte: Solomon (2008, p. 327)
Figura 14- Um continuum de comportamento de decisão de compra. Solomon (2008)
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De posse de informações, o consumidor se vê diante da avaliação das alternativas,
quando então usará critérios de avaliação com base nos atributos determinantes ou
características importantes do produto ou serviço. Assim como já identificado em
outros autores, Solomon (2008, p. 343) também considera os atalhos mentais
(heurística) adotados pelos consumidores que utilizarão regras de decisão
compensatórias e não compensatórias, descritas de forma bastante semelhantes às
descritas por Schiffman e Kanuk (2000). Vale destacar outros critérios de avaliação
apontados por Solomon como frequentes, como a crença de que o melhor produto é
o mais caro e o país de origem e a marca como fonte de confiabilidade.
Em síntese, a abordagem recente de Solomon (2008) tem semelhanças com
diversos modelos até então apresentados neste trabalho, em especial de autores
mais recentes. Envolve cinco etapas. O consumidor tenderá a buscar informações
na razão direta do valor atribuído ao produto e tenderá também a usar de atalhos
mentais no seu processo decisório.

g) O comportamento de compra do consumidor na visão de Engel, Blackwell e
Miniard
O modelo do comportamento de compra do consumidor desenvolvido por Engel,
Blackwell e Miniard, na expressão destes próprios autores, recebeu forte influência
dos conceitos de John Dewey, autor de trabalhos sobre tomada de decisão e
solução de problemas, ao abordar o comportamento de decisão de compra como
solução de problemas (Engel, Blackwell e Miniard , 2000, p. 92).
Para estes autores, solução de problemas refere-se “à ação constante, ponderada,
tomada para trazer satisfação de uma necessidade” (ENGEL, BLACKWELL e
MINIARD, 2000, p. 92). Na busca de satisfação de necessidades, os consumidores,
adotam, por vezes, estratégias racionais ao comprar produtos realmente úteis e
funcionais e assim, são capazes de se mostrarem ponderados e cuidadosos em
suas avaliações ao resolver seus problemas de consumo. Outras vezes, no entanto,
os consumidores se revelam guiados por benefícios hedonistas, adotando uma
orientação plenamente emocional. Nestes casos, o que vale é o valor simbólico do
objeto de consumo e o que este objeto é capaz de proporcionar em termos de
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prazeres sensoriais, sonhos e valores estéticos mediante a aquisição. Engel,
Blackwell e Miniard (2000, p. 92) admitem, no entanto, que o ato de compra, via de
regra, envolve a combinação tanto de elementos racionais (benefícios e utilidade do
produto) quanto elementos hedonistas (prazer).
O foco deste trabalho está exatamente em buscar identificar a combinação existente
entre estes dois elementos para consumidoras em fase de TPM ou, em que grau os
fatores de ordem emocional, mais especificamente, estados de humor, são capazes
de interferir na capacidade racional da consumidora de tomar decisões de compra
no período da TPM. Exposto de outra maneira, o que se pretende identificar é se os
estados de humor associados à TPM têm alguma influência sobre os elementos
racionais dos processos de decisão de compra.
Para Engel, Blackwell e Miniard (2000, p. 93) o processo de tomada de decisão do
consumidor recebe influência de um grande número de fatores.

Fonte: ENGEL, BLACKWELLe MINIARD (2000, p. 93-94).
Figura 15- Síntese dos fatores influenciadores das decisões de compra – elaborado pelo autor
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Estes fatores podem ser agrupados em três categorias: diferenças individuais,
influências ambientais e processos psicológicos. O diagrama da Fig. 15 sintetiza
esta visão e será explorado a seguir a fim de proporcionar a base para a
compreensão do modelo de comportamento de compra destes autores.
Dentro de diferenças individuais há cinco fatores influenciadores do comportamento
do consumidor:
1. Recursos do consumidor: tempo, dinheiro, capacidade de percepção e de
processamento de informações, existentes diante da situação de compra;
2. Conhecimento: refere-se aos dados armazenados na memória do indivíduo
sobre o produto ou serviço (onde, quando comprar e como utilizar);
3. Atitudes: avaliação geral, negativa ou positiva feita pelo consumidor, com
relação a uma marca ou produto. As atitudes têm poder de influenciar
comportamentos.
4. Motivação: as necessidades e os motivos afetam de maneiras importantes
todas as fases dos processos decisórios. Estes fatores serão explorados na
fase de compra em “por que as pessoas compram?”.
5. Personalidade, valores e estilo de vida: as diferenças individuais têm peculiar
efeito nos processos decisórios sobre o comportamento de compra. Para lidar
com estas diferenças, foi desenvolvida a pesquisa psicográfica, sondagem de
traços, valores, crenças e propensões comportamentais que caracterizam um
segmento de mercado.
Na categoria influências ambientais estão os fatores associados à complexidade do
ambiente que atuam sobre o comportamento do consumidor:
1. Cultura: este fator compreende os valores, as ideias, os artefatos e outros
símbolos importantes que permitem que os indivíduos se comuniquem,
interpretem e avaliem, enquanto membros de uma sociedade;
2. Classes sociais: são os diversos grupos sociais de uma sociedade. Estes
grupos compartilham valores, interesses e comportamentos e se diferenciam
pelo status socioeconômico (de mais alto a mais baixo ) que determina estilos
de consumo;
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3. Influência pessoal: refere-se ao poder de influência mútua que as pessoas
exercem umas sobre as outras, em especial as respostas às pressões para a
conformidade com as normas e ao atendimento à expectativas e os efeitos
exercidos por líderes de opinião e grupos de referência sobre o
comportamento;
4. Família: Importante grupo de referência que se constitui em uma unidade
primária de tomada de decisão. Envolve padrões complexos e variados de
papéis e funções (cooperação x conflitos);
5. Situação: O comportamento acontece sempre dentro de um contexto
dinâmico que inevitavelmente o influencia. Os ambientes físico, social, o
momento (horário), os estados antecedentes do consumidor, etc. influenciam
o comportamento de compra. Os profissionais de marketing atuam ativamente
com base nestes fatores, especialmente no varejo.
A categoria processos psicológicos é composta por três fatores:
1. Informação em processamento: refere-se a como as pessoas recebem,
processam e dão sentido à comunicação. Os consumidores ouvem e vêem o
que querem, assim as maneiras pelas quais a informação é transformada,
reduzida, elaborada, armazenada, recuperada e recebida é objeto de
pesquisa;
2. Aprendizagem: processo mediante o qual a experiência conduz a mudanças
de conhecimento, de atitude e de comportamento; portanto, o comportamento
do consumidor é um comportamento aprendido;
3. Mudanças

de

atitude

e

comportamento:

influenciar

atitudes

e

comportamentos é um dos maiores desafios do marketing. A persuasão é a
ferramenta utilizada pelo marketing.
Concluindo, de acordo com Engel, Blackwell e Miniard (2000, p. 93-94), o
consumidor diante destas três fontes de influências, cada qual com seus diversos
fatores e a partir de uma necessidade, dará início ao processo de tomada de
decisão que envolve sete passos (em cinza na Figura 16). A combinação destas
etapas com os fatores anteriormente vistos resulta no modelo de comportamento do
consumidor proposto por estes autores, conforme a Figura 16 .

Retenção

Aceitação

Compreensão

Atenção

Insatisfação

MEMÓRIA

Despojamento

Avaliação de Alternativa
Pós-Compra

Consumo

Compra

Avaliação de Alternativa
Pré-Compra

Figura 16 – Modelo de comportamento do consumidor de Engel, Blackwell e Miniard (2000)

Fonte: Engel, Blackwell e Miniard (2000, p. 102)
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Para estes autores, o consumidor identifica ou reconhece uma necessidade sempre
que percebe uma diferença entre uma situação considerada ideal e uma situação
real. A ativação da necessidade tem como origem diversos fatores. O tempo, por
exemplo, à medida que transcorre, aumenta as carências individuais. As pessoas
têm necessidades diferentes também em tempos diferentes, como infância,
juventude e velhice. A mudança de circunstâncias na vida do consumidor é outro
fator, assim como a aquisição de um produto que eventualmente demande a
aquisição de algo correlacionado. A identificação de um produto faltante no estoque
se torna uma necessidade. As pessoas têm ainda necessidades peculiares: uns
consomem com base em um sentido prático de necessidades reais, outros
simplesmente pelo desejo de novidade. Finalmente, o marketing atua como ativador
de necessidades, ao despertar aquelas que estão adormecidas, latentes no
consumidor.
Ao reconhecer uma necessidade, o consumidor estará diante de um estado de
desejo, diante um problema a ser resolvido. Este estado dá inicio ao processo de
tomada de decisão. “O processo decisório acontece através da interação de
diferenças individuais como valores e necessidades e influências ambientais,
particularmente a interação social” (ENGEL, BLACKWELL e MINIARD, 2000, p. 96),
conforme visto anteriormente.
Diante de uma necessidade, o passo seguinte no processo decisório é a busca de
informações que permitam uma escolha que satisfaça a necessidade. A busca pode
ser interna, quando o consumidor recorre à memória, e externa, quando o
consumidor recorre ao mercado.
A busca interna é uma pesquisa na memória de longo prazo. Via de regra, quando o
consumidor está satisfeito com suas compras anteriores, a busca interna resolve a
questão. O caso típico é a compra habitual, quando a opção é pela marca de
costume.
Quando o consumidor não se sente seguro com as informações encontradas na
memória ele recorre a fontes externas, ao mercado. Todo o elenco dos fatores
relativos às diferenças individuais e às influências ambientais estará agindo sobre o

100

processo decisório, conforme evidenciado na Figura 16, cujos elementos foram
anteriormente explorados. Um consumidor com poucos recursos e de personalidade
mais insegura avaliará cautelosamente as opções existentes, já um consumidor com
mais recursos e seguro, mesmo sobre pressão, tenderá a avaliar apenas as
características significativas do produto e a ser rápido na sua escolha. As
combinações entre todos estes fatores são inúmeras, resultando em uma infinidade
de possibilidades de influência sobre o processo decisório.
O consumidor poderá utilizar dois tipos de fontes de pesquisa: dominadas por
profissionais de marketing, compreendendo toda a sorte de informações
disponibilizadas ao consumidor via marketing visando informar e persuadir e outras,
ou fontes especializadas sobre o objeto de interesse do consumidor.
As fontes de pesquisa podem também ser classificadas conforme o quadro 5.
Quadro 5
Fontes de informação
Comercial
Não comercial

Impessoal

Pessoal

Propaganda
Informação na loja
Mídia de uso geral

Vendedores
Outros contatos sociais

Fonte: Engel, Blackwell e Miniard (2000, p. 124)
Quadro 5 - Fontes de informação

As buscas externas variam segundo suas dimensões: grau, direção e sequência.
Pesquisas sobre estas dimensões revelam dados importantes para as ações de
marketing. A quadro 6 resume estas dimensões.
Quadro 6
DIMENSÕES DE BUSCA
GRAU (Quantidade)

Foco
Quant(o)as

DIREÇÃO (Conteúdo)

Que

SEQUENCIA (Ordem)

Em que ordem

•
•
•
•
•

Tempo é gasto na busca?
Marcas são consideradas?
Lojas são pesquisadas?
Atributos são considerados?
Fontes de informação são usadas?

Fonte: Engel, Blackwell e Miniard (2000, p. 122)
Quadro 6 - Dimensões de busca – adaptado de Engel, Blackwell e Miniard (2000)

O grau ou quantidade de busca se refere ao número de marcas, lojas, atributos, de
informações pesquisadas e de tempo gasto na pesquisa. A direção refere-se ao
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conteúdo da busca, ou seja, que fatores em termos de marca, lojas, atributos e
fontes de informação são considerados na busca e a sequência se refere à ordem
em que consumidor se dedica a estes elementos, a qual dá prioridade e assim por
diante.
O consumidor, agora, diante das informações, as processará em uma sequência de
cinco estágios: exposição, atenção, compreensão, aceitação e retenção.
A exposição, do ponto de vista do marketing, pressupõe que informação e
comunicação persuasiva precisam atingir os sentidos do consumidor para que seja
dado início ao processamento. Os estímulos relevantes merecerão a atenção do
consumidor. “A atenção será atraída e mantida apenas se a informação for
pertinente para o indivíduo em termos de suas motivações e necessidades”
(ENGEL, BLACKWELL e MINIARD, 2000, p. 98). Se a atenção for mobilizada, a
mensagem será analisada. Os profissionais de marketing esperam que ocorra então
a modificação ou troca das crenças e atitudes do consumidor, enfim, a
compreensão, pré-requisito para a aceitação e, sobretudo, que aconteça a retenção
na memória, para acessos futuros.
Neste ponto, o consumidor está pronto para a etapa seguinte do processo decisório:
a avaliação de alternativa pré-compra, quando utilizará critérios de avaliação para
comparar os atributos do produto de seu interesse com os seus próprios padrões e
especificações internamente estabelecidos.
Segundo Engel, Blackwell e Miniard (2000, p. 138) os critérios de avaliação são
influenciados por diversos fatores. Destacam-se: preço: fator, inclusive, segmentador
de mercado; nome da marca: muitas vezes sinônimo de qualidade ou de status; país
de origem: apelo nacionalista em épocas de crise, por exemplo, e saliência do
critério de avaliação ou peso que um critério tem para um consumidor. Os critérios
também são determinados por fatores como situação: um consumidor apressado
tenderá a escolher um fornecedor mais próximo, ou mais rápido para a entrega;
motivação: de base utilitária, prática, funcional ou hedonista associada aos
sentimentos resultantes da posse como prestígio e status e da utilização, como a
alegria e prazer. Outros fatores ainda como o grau de envolvimento e do
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conhecimento do consumidor com o produto influenciam também o processo de
decisão, de acordo com estes autores.
Assim como considerado em modelos de outros autores como Solomon (2008) e
Schiffman e Kanuk (2000, Engel,

Blackwell e Miniard (2000, p. 103) também

consideram os tipos estratégia de solução adotada pelo consumidor. Deste modo, o
consumidor adota a solução de problema ampliada quando compra produtos
importantes e caros que exigem decisões acertadas (automóveis, imóveis, roupas
caras, equipamentos especiais, etc.). Na solução de problema limitada o
reconhecimento da necessidade leva à compra, praticamente não há dispêndio de
energia com a busca de informações e avaliação de alternativas, porque a compra
não é tão importante em termos de risco e preço. Assim, a escolha é feita mediante
regras simples como comprar marcas conhecidas, produtos mais baratos ou mais
acessíveis. A solução de problema de médio alcance situa-se em um ponto
intermediário entre estes extremos envolvendo certo grau de busca de informações
e de avaliações prévias, como a escolha de um filme para alugar ou um boné para
se proteger do sol.
Outro ponto comum é que o consumidor tende a adotar atalhos mentais (heurística)
ou regras de decisão compensatórias ou não compensatórias como estratégia de
economia de tempo e esforço para tomar suas decisões. “Em muitos casos, os
consumidores seguem regras de decisão que levam a uma escolha satisfatória (em
vez de ótima) enquanto minimizam seu tempo e esforço (ENGEL, BLACKWELL e
MINIARD, 2000, p. 144).
O quadro 7 resume as regras de decisão utilizadas pelo consumidor, de acordo com
Engel, Blackwell e Miniard (2000, p. 144-146) que classificam os tipos de compra em
três categorias:
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Quadro 7
REGRAS DE DECISÃO
COMPENSATÓRIAS
(Uma avaliação + pode
compensar outra - )

Avaliação das opções de
marcas com base nos
atributos relevantes da marca
pontuados segundo o seu
poder de satisfação. Na regra
aditiva simples a alternativa
mais pontuada é a escolhida.
A aditiva ponderada incorpora
julgamentos mais refinados.

NÃO COMPENSATÓRIAS
Não há compensação entre valores de atributos

Lexicográfica

Eliminação por
aspectos
Conjuntiva

Os atributos são classificados em termos
da relevância e em seguida o atributo mais
importante é comparado entre as marcas
sendo escolhida aquela cujo atributo foi
melhor avaliado. Havendo empate a
comparação se segue com base no
segundo atributo mais importante.
Estabelecimento de um ponto de corte
mínimo aceitável para o atributo mais
importante.
Estabelecimento de um nível separado e
minimamente aceitável como ponto de
corte para cada atributo relevante que
integra o conjunto.

Fonte: Engel, Blackwell e Miniard (2000, p. 144-146)
Quadro 7- Regras de decisão – elaboração do autor a partir de Engel, Blackwell e Miniardn (2000)

Engel, Blackwell e Miniard (2000, p. 146) consideram ainda a estratégia de decisão
em fases, normalmente duas. Segundo este método, elimina-se numa primeira fase
algumas marcas pelo preço, por exemplo; em seguida adota-se um dos outros
critérios vistos.
Estes autores denominam regras de decisão construtivas quando o consumidor
busca na memória elementos de experiências anteriores para construir um critério a
ser aplicado em uma situação atual.
Finalmente, Engel,

Blackwell e Miniard (2000, p. 146) consideram a regra de

referencial de afeto, segundo a qual o consumidor resgata de sua memória atitudes
ou avaliações gerais em relação as suas alternativas de compra, fazendo a sua
escolha com base nestas atitudes e não em julgamentos de critérios, escolhendo
aquela alternativa melhor avaliada.
Reconhecida a necessidade, empreendida a busca e a avaliação de alternativa précompra, o consumidor estará diante da situação de compra propriamente dita. De
acordo com Engel, Blackwell e Miniard (2000, p. 153) “a compra exige um processo
decisório próprio”. Atentos a este ponto, destacam estes autores que os profissionais
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de marketing têm compreendido que facilitar o processo de compra é muito
vantajoso, portanto precisam estar atentos às cinco questões presentes na mente do
consumidor:
1. Comprar ou não comprar
2. Quando comprar
3. Onde comprar
4. O que comprar
5. Como pagar
Isto porque, fatores associados a estas questões, como mudança de motivações ou
de circunstâncias, informações novas, indisponibilidade de produtos, podem abortar
uma compra.
Engel, Blackwell e Miniard (2000, p. 154) classificam os tipos de compra em três
categorias:
1. Compra totalmente planejada: marca e produtos são previamente escolhidos.
Acontece tanto nos casos em que o consumidor sabe o que quer, com alto
envolvimento e de solução ampliada do problema, como nos casos de baixo
envolvimento e de solução de problema limitada, como as listas de
supermercado.
2. Compra parcialmente planejada: há a intenção de compra de um determinado
produto e a decisão sobre a marca ocorre no momento da transação. Se o
envolvimento for alto a busca de informações será alta. Se o envolvimento for
baixo a escolha recairá sobre uma marca aceitável (d`ASDTOUS,
BENSOUDA e GUINDON, apud Engel, Blackwell e Miniard, 2000, p. 155). No
caso de envolvimento baixo, a escolha da marca será função de elementos
promocionais (displays e embalagens) e ou do preço.
3. Compra não-planejada: a decisão sobre marca e produto ocorre no ponto de
venda. Para os autores é importante a distinção entre uma compra não
planejada e a compra impulsiva, que segundo estimativas acontece em 50%
dos casos. (AGENEW, J. apud ENGEL, BLACKWELL e MINIARD, 2000, p.
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155). A compra não planejada, (KOLLAT ,D. e WILLET,R apud Engel,
Blackwell e Miniard ,2000, p. 155) é comum em casos em que o consumidor
dá início ao processamento de informações ao ter uma necessidade de
compra acionada pela exibição de produtos nos pontos de venda, que
funcionam como lembretes para este consumidor que não elaborou uma lista
previamente. Já a compra impulsiva é diferente. Engel, Blackwell e Miniard
(2000) citam Rook (1987):
A compra por impulso ocorre quando um consumidor vivencia um anseio
repentino, geralmente poderoso e persistente, de comprar algo
imediatamente. O impulso de comprar é hedonicamente complexo e pode
estimular o conflito emocional. Além disso, a compra por impulso tende a
ocorrer com consideração diminuída em relação a suas consequências.
(ROOK apud (ENGEL, BLACKWELL e MINIARD, 2000, p. 155)

Nestes termos, de acordo com a visão de Holbrook e Hirschman (1982), as compras
por impulso, definidas em uma perspectiva hedonista ou vivencial não são baseadas
na solução de problema, ou seja o consumidor não está tomando uma decisão para
resolver um problema (HOLBROOK e HIRSCHMAN apud (ENGEL, BLACKWELL e
MINIARD, 2000, p. 155). Neste tipo de compra, os níveis de envolvimento emocional
e de senso de urgência são tão elevados que é como se o consumidor vivenciasse
um curto circuito no processo de reflexão e se mostra altamente motivado para a
ação imediata (ENGEL, BLACKWELL e MINIARD, 2000, p. 106). Ainda, de acordo
com os trabalhos de Rook (1987) a compra por impulso pode ter uma das quatro
características abaixo:
1. Espontaneidade:

Acontece

de

forma

inesperada.

Comumente

motivada em resposta a uma estimulação visual ocorrida no ponto de
venda. O consumidor é motivado à compra de imediato.
2. Poder, compulsão e intensidade: Possível motivação para ação
imediata, deixando de lado fatores inibidores.
3. Excitação e estimulação: O anseio de compra é definido como
“excitante”, “emocionante” e até “selvagem” pelo consumidor.
4. Descaso pelas consequências: O irresistível anseio de compra
supera

as

consequências

negativas.

BLACKWELL e MINIARD, 2000, p. 155)

(ROOK

apud

ENGEL,
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No item 2 de (ROOK apud ENGEL, BLACKWELL e MINIARD, 2000, p. 155),
referente a uma das quatro características da compra por impulso, observa-se a
expressão “compulsão”. Deste modo, o consumidor portador de compulsão por
compra ou o consumidor compulsivo estaria sujeito a compras impulsivas.
Engel, Blackwell e Miniard, (2000, p. 177), no entanto, consideram um tipo particular
de consumidor, o consumidor compulsivo. Este consumidor recorre a práticas
voltadas ao apoio da auto-estima, no entanto, estas práticas acabam por prejudicar
as suas vidas, revelando-se, deste modo, inadequadas (FABER, O´GUINN e
KRYCH, apud ENGEL, BLACKWELL e MINIARD, 2000, p. 177).
Pinto (2003) afirma que “o perfil do consumidor no geral, hoje em dia, se enquadra
mais na “compra por impulso”. A autora, no entanto, diferencia o comportamento de
compra por impulso da compra compulsiva: a compra por impulso é uma compra
repentina, momentânea e pontual, sem maiores reflexões, em resposta aos apelos
do marketing (embalagens, promoções, oportunidades). Já a compra compulsiva se
assemelha ao consumo de uma droga, quando o consumo acontece pelo fato de
consumir e não mais pela necessidade ou utilidade do objeto de consumo. “O
importante é comprar, não importa o quê. O comprador compulsivo é dependente do
ato de comprar. Enquanto está comprando sente alívio e prazer, superando
momentaneamente seus sentimentos de angústia, vazio, desprazer e tristeza”
(PINTO, 2003).
A comparação entre a compra compulsiva e o consumo de drogas é encontrada
também em trabalhos de outros autores. O consumidor compulsivo é um viciado em
comprar, de modo semelhante aos viciados nos jogos, no álcool ou nas drogas.
(FABER, O´GUINN e KRYCH, apud ENGEL, BLACKWELL e MINIARD, 2000, p.
177). Para Engel,

Blackwell e Miniard, (2000, p. 177), entretanto, estes

consumidores são viciados no processo de comprar e não na posse de itens. Este
fato é confirmado pelos próprios consumidores, que quase sempre compram pelo
prazer de comprar, sem uma necessidade real.
Por outro lado, a compra de alimentos, e mais especificamente, a compulsão por
comer, é também objeto de comparação com o vício em drogas. Uma matéria
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veiculada no site da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo –
FAPESP, com data de 29/03/2010, sob o título “Compulsão por comida usa mesma
rota molecular do vicio em drogas”, tem como fonte pesquisa coordenada por Paul
Kenny do Instituto de Pesquisa Scripps, na Flórida (Estados Unidos), publicada em
28/03/2010 na edição on-line da revista Nature Neuroscience. Este estudo concluiu
que o mecanismo molecular responsável pelo vício em drogas é o mesmo que leva
à compulsão por comida gordurosa e calórica. Este mecanismo envolve a
deterioração progressiva do equilíbrio químico em circuitos de recompensa do
cérebro ( FAPESP (2010).
Desta forma, o comportamento compulsivo de comer doces, alimentos gordurosos e
chocolates, tem a mesma natureza do comportamento do viciado em drogas: tornouse um vício. E o viciado é um dependente.

Para Monteiro (2006), a compra compulsiva é uma das formas do comportamento
denominado compulsivo. Este autor cita a definição de Faber e O´Guinn (1989) de
comportamento compulsivo: uma resposta “repetitiva a um desejo ou impulso
incontrolável de obter, usar ou vivenciar um sentimento, substância ou atividade que
leva um indivíduo repetidamente realizar um comportamento que irá, em última
instância, causar danos ao próprio indivíduo ou outros” (FABER e O´GUINN apud
MONTEIRO, 2006, p. 52).
Monteiro (2006) cita ainda o conceito de compra compulsiva de Edwards (1992)
como o mais atual: “uma forma crônica e anormal de obter e gastar, caracterizada,
no extremo, por um ímpeto incomensurável, incontrolável e repetitivo para comprar,
independentemente das consequências” (EDWARDS apud MONTEIRO, 2006, p.
53)
Para Christenson et al apud Monteiro ( 2006, p. 53), a compra compulsiva tem como
característica ser precedida por sentimentos e eventos negativos, e ao ser
concretizada produz um efêmero estado de euforia pós-facto. E segundo Edwards
apud Monteiro (2006, p. 53), a compra compulsiva comumente proporciona
resultados benéficos imediatos e a curto prazo para o indivíduo, ao reduzir a tensão
e o conflito psíquico.
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Monteiro (2006, p. 56), com base em diversos autores, apresenta um quadro resumo
dos prováveis fatores determinantes hipotéticos da compra compulsiva envolvendo
aspectos sociais associados a influências familiares e de amigos; aspectos culturais
e econômicos envolvendo o materialismo cultural, a exposição à mídia e a
disponibilidade de crédito; aspectos demográficos envolvendo o gênero e aspectos
individuais.
Particularmente os dois últimos aspectos, o individual e o demográfico, têm para
este trabalho maior relevância por ser um estudo voltado à personalidade feminina.
Assim, retomando Medeiros (2006), este autor relata que diversos pesquisadores
têm identificado o consumo compulsivo fortemente relacionado a características de
personalidade (RINDFLEISCH et al, 1997; FABER e O´GUINN, 1989 apud Monteiro,
2006, p. 54). E, ainda, os fatores de personalidade associados à compra compulsiva
são elevados níveis de depressão, ansiedade, solidão, baixa auto-estima,
impulsividade e tendência a fantasia (MOWEN, 2000; FABER e O`GUINN, 1989;
D`AUSTOUS et al., apud Monteiro, 2006, p. 54). Por outro lado, a compra
compulsiva tende também a ter origem predominantemente em mecanismos de
autocompensação e defesa da auto-estima e nem tanto à uma visão materialista da
sociedade (KWAK, ZINKHAN e DOMINICK, 2002; FABER e O`GUINN, apud
Monteiro, 2006, p. 55).
Com relação a dados demográficos, Monteiro (2006), apoiado em diversos autores,
ressalta que os estudos evidenciam que o sexo feminino é mais propenso a sofrer
do mal de compras compulsivas (FABER e O´GUINN, 1992; FABER e O´GUINN,
1989; D´AUSTOUS et al, 1990; BLACK et al, 1998 apud MONTEIRO, 2006, p. 55) e
que a compra compulsiva feminina se correlaciona negativamente com a idade
(D´AUSTOUS et al, apud MONTEIRO, 2006, p. 55) e positivamente com a renda
familiar (RINDFLEISH, et al., 1997, apud MONTEIRO, 2006, p. 55).
De acordo com Pinto (2003), cerca de 3% da população é de compradores
compulsivos, na proporção de quatro mulheres para cada homem. O quadro no
geral começa a se manifestar por volta dos 18 anos e se torna um problema para a
pessoa por volta dos 28 anos.
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A compra compulsiva, deste modo, está associada a fatores de personalidade
(depressão, ansiedade, solidão, baixa auto-estima, impulsividade e tendência a
fantasia), ao gênero, à idade e à renda. A compra compulsiva tem um efeito restrito
ao ato de compra, no entanto, as suas consequências podem ser bastante
prejudiciais.
Finalmente, segundo Monteiro (2006, p. 57) os estudos sobre a compra compulsiva
no Brasil estão em fase inicial. Segundo este autor, Ikeda et al (2004) conduziu um
estudo exploratório que constatou uma relação positiva entre o uso do cartão de
crédito e a tendência à compra compulsiva. Não há menção sobre o gênero neste
estudo.
Os conceitos de compra por impulso e de compra compulsiva considerados por
Engel, Blackwell e Miniard (2000), Monteiro (2006) e Pinto (2003) são significativos
para este trabalho na medida em que aqui são pesquisados os efeitos da TPM sobre
o processo de compra de consumidoras. A TPM tornaria as consumidoras
propensas a compras impulsivas e ou compulsivas? Em outras palavras, a TPM
poderia induzir consumidoras a compras mediante mecanismos impulsivos ou
compulsivos e não de solução de problemas? São questões inerentes a este estudo.
Por outro lado, é importante que se ressalte que a visão psicanalítica sobre
compulsões será tratada na seção específica sobre modelo psicanalítico de
personalidade ou do aparelho psíquico.
Concluído este aparte sobre compras por impulso e compra compulsiva, o momento
é o de retomar o modelo de Engel, Blackwell e Miniard e então de tratar das
motivações para compras ou do porque as pessoas compram.
Engel, Blackwell e Miniard (2000, p. 157) citam o estudo de Tauber, de 1972,
“Porque as pessoas compram?” que se tornou referência sobre as razões que levam
as pessoas às compras.
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De acordo com este trabalho, as pessoas compram basicamente por dois grandes
grupos de motivos: pessoais e sociais. As motivações pessoais têm origem em seis
fatores e as sociais em cinco.
As motivações pessoais têm como origem:
1. Representação de papel: papéis sociais tradicionalmente esperados: pai,
mãe, chefe, etc., induzem a comportamentos específicos de compra.
2. Desvio: comprar como fonte de recreação e ou distração.
3. Autogratificação: o ato de compra está relacionado ao alívio de um estado de
humor e não a utilidade prática esperada com o consumo. Este tipo de
compra explica muitos dos porque e quando alguém vai às compras. Há
notícias de relatos de pessoas que se sentem aliviadas da depressão ao
gastar dinheiro consigo mesmas. Este dado oferece suporte a um dos
pressupostos deste trabalho. Os estados de humor associados a TPM podem
induzir a compras nem sempre de caráter utilitário?
4. Aprender sobre novas tendências: aquisição de produtos que servem como
símbolos que refletem estilos de vida.
5. Atividade física: ir às compras e andar, são atividades físicas prazerosas.
6. Estimulação sensorial: o ambiente das lojas oferece estímulos variados como
mercadorias, ver pessoas, música ambiente, degustação, etc.
As motivações sociais têm como origem:
1. Experiências sociais fora de casa: ir às compras em feiras, shoppings e
mercados como oportunidade de encontros e de interação social.
2. Comunicações com outros que têm interesses similares: hobbies, automóveis,
livrarias, etc.
3. Atração de grupos de pares: freqüentar ambientes comerciais típicos de
grupos de referência.
4. Status e autoridade: experiência do sentimento de status e poder pelo tipo de
tratamento dispensado ao cliente.
5. Prazer de pechinchar: satisfação pessoal em fazer boas compras ao obter
descontos especiais.
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Concluída a compra, o elemento seguinte no processo decisório, segundo Engel,
Blackwell e Miniard (2000, p. 100) é o consumo. O consumo pode ou não ocorrer
imediatamente após a compra, mas quando ocorrer acontecerá a avaliação do
produto adquirido através da comparação entre expectativas e desempenho do
produto. “Satisfação é definida aqui como a avaliação pós-consumo de que uma
alternativa escolhida pelo menos atende ou excede as expectativas” (ENGEL,
BLACKWELL e MINIARD 2000, p. 178).
A satisfação vai realimentar o processo decisório exatamente no estágio da
avaliação de alternativa pré-compra, a ser acionado em compras futuras, daí a
importância deste resultado ser de satisfação. Pode ocorrer neste ponto o que se
chama arrependimento do comprador motivado pela dúvida pós-decisão ou
dissonância. Trata-se de um fenômeno comum. O consumidor se questiona sobre se
as outras opções de compra não teriam sido melhores. Via de regra, o consumidor
confirma a sua opção buscando informações de apoio sobre o produto.
Por outro lado, se insatisfeito, o consumidor, segundo Day apud Engel, Blackwell e
Miniard (2000, p. 180) poderá ou não reclamar dependendo da significância do
evento do consumo, do grau de conhecimento sobre o produto, da dificuldade de
empreender a reclamação e da percepção sobre o retorno da reclamação.
Finalmente, se o consumidor concluir que a compra não foi boa, no caso do não
atendimento das expectativas ou de insatisfação, é bem possível que o produto seja
devolvido e inviabilizada uma recompra. Neste caso, a busca externa será retomada
e novo ciclo de compra será iniciado.
De acordo com o modelo de comportamento de compra de Engel, Blackwell e
Miniard (2000, p. 183) o descarte é o último estágio do processo decisório de
compra. Segundo estes autores, apenas recentemente este item destacou-se como
foco de pesquisas, devido especialmente a questões ambientais. O descarte
acontece de forma direta já que nada foi projetado para durar para sempre, a
despeito das ligações pessoais que o consumidor eventualmente estabelece com o
produto adquirido. Outras formas de descarte são a reciclagem e o remarketing, que
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é o mercado de produtos usados sob a suas mais variadas formas, de mercados de
pulga aos atuais mercados eletrônicos da web.
Em síntese, o modelo de comportamento de compra do consumidor proposto por
Engel, Blackwell e Miniard (2000) é bastante abrangente e complexo. Apresenta
elementos encontrados em outros autores, tanto anteriores como posteriores.
Considera o comportamento de compra como o de solução de problemas através de
um processo decisório acionado pela identificação de uma necessidade, seguido
pela busca interna e/ou externa de informações, da avaliação das alternativas, da
compra, do consumo e do descarte. O processo é influenciado por fatores
individuais (recursos, motivação, atitudes, personalidade e estilo de vida) e por
fatores ambientais (cultura, classe social, família, situação). O modelo incorpora
elementos de retroalimentação, que evidenciam o seu dinamismo.
Neste trabalho, o modelo de comportamento de compra adotado foi o das sete
etapas de Engel, Blackwell e Miniard (2000) para tratar de um tipo comportamento
de compra específico, o da mulher durante a TPM, um período fortemente marcado
por aspectos emocionais. Outros estudos também adotaram este modelo em
condições nas quais o estados emocionais se faziam presentes.
Medeiros (2008) analisou diferentes modelos propostos por pesquisadores e autores
da área do comportamento do consumidor, cinco dos quais abordados neste
trabalho, tendo considerado que há significativas semelhanças entre eles. Em seu
trabalho optou por utilizar o modelo de processo decisório de compra apresentado
por Engel, Blackwell e Miniard (2005) que mantém as mesmas sete etapas da
referência destes autores da edição de 2000, aqui discutida.
Ugalde (2006), também constata esta semelhança entre os modelos, destacando a
diferença no número de estágios, cinco para alguns e sete para outros apenas em
função do desdobramento nos últimos estágios. Esta autora também adota o modelo
de Engel, Blackwell e Miniard (2005).
Espinoza (2004, p. 39) toma como referência o mesmo modelo de sete estágios de
Engel, Blackwell e Miniard (2001).
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Tanto no trabalho de Medeiros (2008) como no de Ugalde (2006) e de Espinoza
(2004), o tema central gravitou em torno do papel das emoções no processo de
decisão de compras. Como visto, emoções, humor, sentimentos são termos muitas
vezes usados como sinônimos (ESPINOZA, 2004). São conceitos associados à
afetividade. Bagozzi, Gopinath e Nyer (1999) “consideram o afeto um termo amplo
para definir um conjunto de processos mentais mais específicos que incluem
emoções, humor.” Bagozzi, Gopinath e Nyer apud Espinoza, 2004, p. 22). Medeiros
(2008), Ugalde (2006) e Espinosa (2004) adotaram o modelo de comportamento de
compra de Engel, Blackwell e Miniard (2001, 2005, 2006) em suas pesquisas ao
tratar de afetos (emoções) e processo decisório de compra.
2.6 O modelo de pesquisa a ser adotado
Neste trabalho de dissertação, o objeto de estudo refere-se também a afetos, dos
efeitos dos afetos, mais especificamente o humor, durante a TPM, nos processos de
decisão de compra, sob o prisma do modelo de personalidade (aparelho psíquico)
da psicanálise e o modelo de comportamento de compra do consumidor adotado
será o de Engel, Blackwell e Miniard (2000).

O modelo de pesquisa utilizado neste trabalho foi elaborado a partir da integração de
dois modelos:
1. O modelo de 7 etapas do comportamento de compra proposto por Engel,
Blackwell e Miniard (2000);
2. O modelo de personalidade, segundo a psicanálise, envolvendo a dinâmica
entre as instâncias id (pulsões, necessidades e desejos e o princípio do
prazer); ego (princípio da realidade); superego (valores morais) e os
mecanismos de defesa.
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Subjacente a estes modelos integrados, está o posicionamento teórico firmado sobre
os conceitos de emoção, sentimentos, humor e atitude, ou, seja, afetos.

Intensidade

difuso

Objeto

difuso

Focado
Sentimentos
(ambivalência)

HUMOR

Temperamento
Estado Breve
Fonte: modelo do autor com base na Figura 2
Figura 17- Distinção entre afetos: emoção, humor e sentimento

O diagrama da figura 17 reproduz e sintetiza o modelo teórico adotado. O modelo
propõe um olhar sobre o comportamento de compra de acordo com Engel, Blackwell
e Miniard (2000) sob o prisma do modelo psicanalítico do aparelho psíquico no
momento em que este se encontra sob a influência do quadro emocional inerente à
TPM. Deste modo, o diagrama que representa a aparelho psíquico é mostrado de
forma ondulada, para evidenciar que o aparelho psíquico encontra-se sob condições
de turbulência emocional. A direita estão os resultados possíveis em termos de
comportamento de compra, a partir da interação dos dois modelos expressos
segundo a dinâmica psicanalítica do funcionamento do aparelho psíquico.

Este

estudo, portanto, analisará os casos pesquisados mediante este modelo. Na seção
seguinte será analisada a metodologia a ser adotada neste trabalho de pesquisa.

Figura 18: Modelo de comportamento do consumidor integrado ao modelo psicanalítico, elaborado pelo autor.
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3. METODOLOGIA: O PERCURSO EMPÍRICO DO ESTUDO
A partir do delineamento de um modelo teórico que dá sustentação a este trabalho
de dissertação, a etapa que se segue é a de definição de uma metodologia para a
condução da pesquisa a que se propõe este trabalho.
3.1 Tipo de pesquisa e método
Gil (1996, p. 41) considera que as pesquisas são classificadas segundo critérios. A
classificação mais usual é com base em objetivos. Assim, as pesquisas podem ser
consideradas como exploratórias, descritivas e explicativas. Por sua vez, Collis &
Hussey (2005, p. 24) ao classificarem as pesquisas do ponto de vista de seus
objetivos, as definem como exploratórias, descritivas, analíticas ou preditivas.
As pesquisas exploratórias, segundo Gil (1996), visam o estabelecimento de uma
maior familiaridade com um problema. Como o próprio nome diz, almejam a
exploração de um tema para torná-lo mais conhecido, mais claro e explícito. “Podese dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias
ou a descoberta de intuições” (GIL ,1996, p. 41)
De acordo com Triviños (1987), “os estudos exploratórios permitem ao investigador
aumentar sua experiência em torno de determinado problema” (TRIVIÑOS, 1987, p.
109). Por sua vez, Collis & Hussey (2005, p. 24) consideram que neste tipo de
pesquisa buscam-se ideias, padrões vigentes e até o levantamento de hipóteses, no
entanto, elas não têm como objetivo o teste de hipóteses e muito menos a busca de
confirmação das mesmas. Assim pesquisas exploratórias são pesquisas que abrem
campo para novas pesquisas.
Sendo característica da investigação exploratória a de promover a expansão do
conhecimento e, como tal, pela própria natureza de seu método de sondagem, não
comportar hipóteses inicialmente, estas, no entanto, poderão surgir durante ou ao
final da pesquisa. Ao surgirem no início da pesquisa, essas hipóteses são
denominadas pressupostos (VERGARA, 1998, 93).
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Para Gil (1996, p. 41) o planejamento das pesquisas exploratórias é mais flexível,
possibilitando a consideração de uma ampla gama de aspectos relativos ao fato
estudado. Collis & Hussey (2005, p. 23) alinham-se a esta proposição ao afirmarem
que se trata de um método geralmente mais aberto que busca o levantamento de
dados variados e impressões e assim raramente proporcionará respostas
conclusivas, no entanto, quase sempre é fonte de futuras pesquisas a serem
realizadas.
A partir do exposto, fica evidente que a pesquisa conduzida neste trabalho de
dissertação tem caráter exploratório, posto que busca ampliar o conhecimento sobre
as relações entre um fator específico como a TPM e o comportamento de compra de
um grupo de mulheres que se constituiu na unidade analítica deste trabalho.
Em se tratando de unidade analítica, é oportuno ressaltar que, por conveniência,
foram selecionadas 12 mulheres como unidades observatórias. Estas mulheres, que
se dispuseram a serem entrevistadas, foram selecionadas mediante critério exposto
no referencial teórico, tendo sido consideradas como pessoas que realmente
vivenciam a TPM na fase pré-menstrual do ciclo ovariano.
Por se tratar também de um estudo envolvendo um grupo de mulheres, esta
pesquisa se constitui de um estudo multicasos, por envolver vários sujeitos.
Para Triviños (1987, p.133), o estudo de caso é uma categoria de pesquisa na qual
se faz uma profunda análise do objeto de estudo e classifica multicasos como sendo
um estudo, não essencialmente comparativo, de dois ou mais sujeitos ou
organizações. Yin (2001 p. 19 e 28) vê o estudo de caso como o modelo mais
adequado para a investigação de um fenômeno contemporâneo dentro de seu
contexto real, onde os limites entre um e outro são pouco precisos. Este autor
argumenta que é a estratégia indicada para os casos onde questões do tipo “como”
e “por que” se fazem presentes quando falta ao pesquisador controle sobre os
eventos e esclarece que este tipo de pesquisa pode envolver tanto estudos de caso
únicos quanto de casos múltiplos (YIN, 2001 p. 33).
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Para Yin (2001) o estudo de caso é um poderoso instrumento da pesquisa
exploratória: “Como esforço de pesquisa, o estudo de caso contribui, de forma
inigualável,

para

a

compreensão

que

temos

dos

fenômenos

individuais,

organizacionais, sociais e políticos” (YIN, 2001 p. 21).
De acordo com Gil (1996, p. 54), os estudos de caso têm diferentes objetivos e
dentre os mencionados por este autor, dois deles se alinham aos propósitos deste
trabalho. O primeiro é descrever a situação do contexto em que está ocorrendo uma
investigação, que nesta dissertação é o comportamento de compra de um grupo de
mulheres durante a TPM. O segundo é procurar explicar as variáveis causais de
determinado fenômeno em situações muito complexas nas quais é extremamente
difícil a utilização de levantamentos ou de experimentos. Neste estudo busca-se
conhecer melhor as relações entre a TPM e o comportamento de compra de um
grupo de mulheres.
Gil (1996, p. 54) trata ainda das limitações deste tipo de pesquisa, no entanto, não
exclusivas desta categoria. Questões como pouco rigor metodológico, atribuídas a
este tipo de pesquisa, no entanto, inerentes também a outros tipos de estudo são,
segundo este autor, contornadas por meio de cuidados especiais tanto no
planejamento como na coleta e análise de dados por parte do pesquisador. Quando
ao baixo poder de generalização associada a esta metodologia, Gil (1996)
argumenta que não é objetivo deste modelo de pesquisa a precisão e sim uma visão
global ou a identificação de fatores influenciadores. Finalmente, sobre a objeção de
que estudos de caso demandam muito tempo, o autor argumenta que a partir da
experiência acumulada neste tipo de estudo, hoje em dia é possível conduzi-los em
tempos menores e os resultados serem confirmados por outras formas de pesquisa.
Yin (2001 p. 28 a 30) faz também uma análise das principais críticas ao método de
estudo de caso, que em linhas gerais se alinha à empreendida por Gil (1996).
Concluindo, para o atendimento dos objetivos deste trabalho de dissertação, o que
se propõe é a condução de um estudo do tipo exploratório envolvendo multicasos.
3.2 Sobre a forma de abordagem
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É oportuno que seja esclarecida a forma de abordagem a ser adotada. De acordo
com Collis & Hussey (2005) e Vieira (2004) as pesquisas, quanto à forma ou método
de abordagem adotado pelo pesquisador, podem ser classificadas como
quantitativas e qualitativas.
Segundo Collis & Hussey (2005, p. 26) as pesquisas quantitativas têm como foco a
mensuração de fenômenos, o que exige a coleta de dados numéricos e o uso da
estatística. Por sua vez, as pesquisas qualitativas são de natureza mais subjetiva e
envolvem o exame e a reflexão sobre percepções para, deste modo, levarem a uma
melhor compreensão de fenômenos sociais e humanos. Vieira (2004, p. 15), no
entanto, considera que, por vezes, pode ser difícil fazer esta diferenciação, posto
que informações qualitativas podem ser contadas e as quantitativas interpretadas.
Vieira (2004, p. 14 e 18) trata ainda do que chama de uma falsa dicotomia entre
pesquisas quantitativas e qualitativas, segundo a qual os métodos quantitativos
seriam cientificamente mais confiáveis do que os qualitativos. Para este autor, o
importante é que estes métodos se complementem, pois ambas as formas de
abordagem produzem o progresso científico.
Na verdade, o ideal é que os diferentes problemas sejam investigados, de
uma maneira complementar, a partir de visões tanto quantitativas como
qualitativas. Mesmo que não pelo mesmo pesquisador, a comparação de
resultados oriundos de investigações que utilizam métodos diferentes sobre
os mesmos problemas pode contribuir para enriquecer sobremaneira o
conhecimento sobre a administração e as organizações. (VIEIRA, 2004, p.
16)

Vieira (2004, p. 18) atribui à pesquisa qualitativa uma característica de grande valia:
o maior grau de flexibilidade oferecido ao pesquisador. Para o autor, a despeito de
sua natureza subjetiva, a flexibilidade inerente às pesquisas qualitativas permite ao
pesquisador a adequação da estrutura teórica ao estudo dos fenômenos.
Ainda com relação à subjetividade das pesquisas qualitativas, Vieira (2004, p. 17)
considera que a não utilização de dados quantitativos e técnicas estatísticas nas
nestas pesquisas não significa que as análises qualitativas possam ser consideradas
especulações subjetivas, posto que este tipo de análise é fundamentada por
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conhecimentos teóricos de base empírica, portanto científicos. Triviños (1987, p.118)
defende a mesma posição argumentando que elas têm um tipo de objetividade e
validade conceitual próprios. A utilização de abordagens quantitativas ou qualitativas
é, portanto função do contexto da realização da pesquisa.
Oliveira apud Jaci, 2004, p. 141, toma como referência diversos cientistas sociais e
relata que são três os contextos que envolvem conotações qualitativas: no primeiro é
evidente a necessidade de substituição de uma simples informação estatística por
dados qualitativos. Isto é comum em investigação sobre fatos passados ou em
estudos sobre grupos cuja informação disponível é escassa; o segundo são os
casos

nos

quais

as

observações

qualitativas

produzem

dados

sobre

o

funcionamento de estruturas sociais e finalmente o terceiro se refere àquelas
situações em que uma abordagem psicológica é escolhida por ser o meio mais
indicado para a coleta de dados, em virtude da complexidade inerente à pesquisa.
São os estudos que envolvem a análise de atitudes, motivações, interesses,
desejos, expectativas, valores, opiniões, entre outros.
A partir destas considerações, evidencia-se a classificação deste trabalho de
dissertação como um estudo exploratório, multicasos, conduzido por meio de uma
abordagem qualitativa.
3.3 Sobre o instrumento de pesquisa
Na abordagem qualitativa o pesquisador tem à sua disposição uma variedade de
técnicas. Tomando como base Lüdke e André (1986) e Triviños (1987), Vieira (2004,
p. 17) argumenta que a lógica e a coerência da argumentação nas pesquisas
qualitativas fundamentam-se em técnicas como entrevistas formais e informais,
técnicas de observação de campo, análise histórica e a etnografia. Estas técnicas,
usadas de forma qualitativa, são essencialmente descritivas e permitem tanto
corroborar resultados como propor pontos de vista.
Selltz et al. apud Gil (1996, p. 41) consideram que as pesquisas exploratórias quase
sempre estão associadas ao levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas
envolvidas com o problema pesquisado e a análise de exemplos que promovam
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uma maior compreensão do tema em estudo. Por sua vez, Collis & Hussey (2005, p.
24) relatam que neste tipo de pesquisa estão incluídos estudos de caso, observação
e análise histórica de pessoas e, deste modo, produzirão tanto dados quantitativos
como qualitativos.
Para os fins deste estudo exploratório e qualitativo, a técnica de pesquisa escolhida
foi a entrevista. Gil (1999, p. 119) classifica as entrevistas segundo níveis de
estruturação, podendo segundo este autor, serem consideradas como informais,
focalizadas, por pautas e formalizadas.
A entrevista informal é bastante livre, só diferindo de uma livre conversação por ter
um objetivo de pesquisa que norteará a sua condução.
A entrevista focalizada é também uma entrevista de caráter livre, pois o
entrevistador permite ao entrevistado o falar livremente, no entanto, exerce um
controle no sentido manter o foco em torno do tema original. Trata-se de um tipo de
entrevista utilizado em situações que têm como objetivo explorar em profundidade
vivências de experiências em condições específicas. Segundo Gil (1999, p. 120) a
entrevista focalizada requer muita habilidade do entrevistador para integrar foco e
pouca estruturação.
Na entrevista por pauta o entrevistador explora pontos de interesse de pesquisa
delimitados por pautas, à medida que a vai conduzindo. As pautas são ordenadas
segundo uma relação inerente ao tema. As perguntas são mais abertas do que
diretas, para que, como nos modelos anteriores, o entrevistado possa se expressar
mais livremente sobre cada aspecto pesquisado. Neste modelo, o entrevistador
também exerce algum controle, mas apenas no caso do entrevistado se desviar
demais do foco. De acordo com Gil (1999, p. 120), as entrevistas por pauta são
utilizadas quando os fatores culturais ou ainda a própria natureza do tema
investigado indiquem um método de pesquisa mais flexível por assegurar melhores
resultados.
Finalmente, há o modelo de entrevista denominado de estruturada, por se constituir
de uma relação fixa de perguntas elaboradas em uma ordem pré-definida para todos
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os entrevistados. São indicadas para pesquisas que envolvem tratamentos
quantitativos de dados, típicos de levantamentos sociais (GIL,1999, p. 121).
Triviños (1987, p. 145), por sua vez, discorre sobre um tipo de entrevista a qual
denomina de entrevista semi-estruturada como se tratando de uma das principais
estratégias que o pesquisador tem à disposição para a coleta de dados. Esta
técnica, para o autor, tanto valoriza a presença do investigador, como oferece
condições para que o informante entrevistado atinja a liberdade e a espontaneidade
imprescindíveis e necessárias para contribuir efetivamente com a investigação.
Ainda segundo Triviños (1987) a entrevista semi-estruturada é construída e tem
como suporte o referencial teórico da pesquisa

Podemos entender por entrevista semi-estruturada, em geral, aquela que
parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses
que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de
interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se
recebem as respostas do informante. Desta maneira, o informante,
seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas
experiências dentro do foco principal colocado pelo investigador, começa a
participar na elaboração do conteúdo de pesquisa (TRIVIÑOS, 1987, p.146).

O instrumento de pesquisa adotado neste trabalho se consistiu de uma pauta
constituída de questões que tiveram como objetivo pesquisar as interações de
elementos

da

personalidade,

sob

o

prisma

psicanalítico,

envolvidos

no

comportamento de compra de um grupo de consumidoras durante a TPM. Deste
modo, fica evidente que se trata do modelo de entrevista por pautas nos termos de
Gil (1999) ou semi-estruturada, nos termos de Triviños (1987). Por se constituir de
questões abertas, trata-se de um modelo flexível. Esta característica é necessária
para consolidar uma coerência com os elementos conceituais adotados, em
particular os de base psicanalítica que determina o falar livremente para, deste
modo, possibilitar a escuta psicanalítica.
A entrevista por pautas ou semi-estruturara é uma forma de prover a escuta. Assim,
faz-se necessário considerar a citação de Rosa (2004), ao referir-se ao uso da
psicanálise e de técnicas psicanalíticas, como a interpretação e a livre associação,
na pesquisa:
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Dentro de sua especificidade, consideramos, com Laplanche e Pontalis, que
a legitimidade da prática extensiva da interpretação “pode estender-se às
produções humanas para as quais não dispõe de associações livres”
(Laplanche & Pontalis, 1971, p. 329). Isto significa que se pode trabalhar a
partir da escuta psicanalítica de depoimentos e entrevistas, colhidos em
função do tema do pesquisador que, por sua vez, reconstrói sua questão
nessa relação ROSA (2004, p. 14).

Sobre entrevistas de base psicanalítica, na visão de Lacan (1966, p. 237) “o campo
da psicanálise se identifica com o campo da linguagem”. Assim, em uma entrevista o
sujeito constitui o seu universo discursivo através da linguagem e na linguagem. O
entrevistador capaz de proceder a uma escuta psicanalítica o faz com base na
intervenção, na produção e na investigação do sujeito entrevistado e, deste modo,
saberá manter momentos de abertura para que o sujeito encontre brechas e diga
além do esperado. O roteiro da entrevista pode então ser simples apenas com
tópicos guias (pautas) para deixar mais à vontade o entrevistado que nesta condição
ficará mais propenso a revelar do que está ocultado ou velado pela censura. O
entrevistador deve ser um observador atento, porém participante (Lacan,1966, p.
237). A estratégia adotada nesta pesquisa foi exatamente esta: buscar deixar as
entrevistadas o mais a vontade possível para que pudessem livremente se
expressar. A passagem de uma pauta de pesquisa à outra só foi feita quando a
exposição estava encerrada, tendo sido as interferências apenas nos casos onde
esclarecimentos se fizeram necessários.
Em se tratando de uma entrevista conduzida por pesquisador do sexo masculino,
envolvendo aspectos culturalmente considerados íntimos e sensíveis da experiência
feminina, torna-se imprescindível ao entrevistador ter consciência da necessidade de
uma postura própria de pesquisa, a mais neutra e discreta possível, sem qualquer
conotação invasiva. Em princípio, a formação do entrevistador em Psicologia,
associada à sua experiência profissional, contribui e assegura este cuidado.
Com o objetivo de minimizar prováveis influências oriundas de procedimentos não
sistematizados, tomou-se o cuidado de se fazer uma pré-seleção das entrevistadas
e de se elaborar um procedimento padrão para a condução das entrevistas.
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3.4 Sobre a identificação das entrevistadas
A identificação das candidatas se deu inicialmente através de uma pesquisa informal
em um ambiente universitário em Belo Horizonte, onde foram identificadas 14
mulheres com o perfil de vivência de TPM potencialmente indicado para este estudo.
As mulheres que se dispuseram a participar da pesquisa foram selecionadas
mediante o critério exposto no referencial teórico: apresentar pelo menos 5 dos 8
sintomas de TPM apontados por Marot (2004) nos seus últimos 12 ciclos ovarianos.
As 14 pré-candidatas foram submetidas a um pré-teste no qual deviam apontar os
sintomas mais frequentes de TPM por elas vivenciadas nos seus últimos 12 ciclos.
Com o propósito de assegurar um processo de escolha mais confiável no pré-teste,
os 8 critérios adotados por Marot (2004) foram diluídos aleatoriamente em um grupo
de 25 sintomas encontrados na literatura geral como sendo associados à TPM. Vale
ressaltar que 17 destes 25 sintomas se correlacionam facilmente com os 8 critérios
de Marot (2004). No anexo I estes detalhes estão evidenciados.
Foram então selecionadas para o estudo 12 entre as 14 mulheres que selecionaram
dentre os 33 sintomas, pelo menos 5 dos equivalentes aos propostos por Marot
(2004) e confirmados pelas entrevistadas como típicos de suas vivências, na fase
inicial das entrevistas.
Alguns cuidados especiais foram tomados com o objetivo de proporcionar condições
adequadas à condução das entrevistas.
O primeiro ponto foi a definição dos locais das entrevistas. Buscou-se sempre a
opção considerada mais confortável para a entrevistada, respeitado o critério da
necessidade de não haver interrupções. Na maioria delas as entrevistas
aconteceram no ambiente escolar das entrevistadas, em uma sala isolada. O tempo
estimado foi de uma hora, no máximo, tendo sido, na prática em torno de 50
minutos.
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O segundo ponto foi o estabelecimento, no início da entrevista, de um “rapport”
padronizado para que as entrevistadas fossem submetidas a uma condição uniforme
de pesquisa. O procedimento definido como padrão para a condução das entrevistas
encontra-se no Anexo I
3.5 Sobre a realização das entrevistas
As entrevistas seguiram o curso previsto tendo acontecido ao longo dos meses de
maio e junho de 2010, à razão de duas por semana, em média. Todas foram
gravadas e registradas por escrito.
O procedimento padrão e o “rapport” planejados mostraram-se bastante eficazes.
Produziram um ambiente de confiança. As entrevistadas mostraram-se tranquilas, à
vontade e cooperadoras. Pareciam se sentir bem ao discorrer sobre as questões
que lhe foram propostas. Ao final das entrevistas mostravam-se descontraídas,
relaxadas. Falar sobre suas TPMs parece ter lhes feito bem.
É importante destacar que, como visto na metodologia, a técnica de entrevista por
pautas ou semi-estruturada implica em um roteiro que a norteia. No entanto, o uso
de questões abertas como meio de estimular as entrevistadas a falarem livremente
resultou na produção de informações sobre o processo de compra durante a TPM de
forma nem sempre ordenada, conforme mesmo previsto inclusive. Coube a este
pesquisador sistematizar estas informações.
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4. APRESENTAÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA: CONHECENDO O
COMPORTAMENTO NA TPM
4.1 Dados gerais
Este estudo teve como unidade de análise doze mulheres universitárias de Belo
Horizonte, sendo sete são solteiras, três casadas e duas separadas. Quanto ao nível
social, três pertencem à classe média e as demais à classe média baixa, com uma
faixa etária que variou dos dezoito aos quarenta e quatro anos. Quanto ao número
de filhos, a variação foi de zero a três. Das entrevistadas, duas ocupam cargos de
nível gerencial e as demais, cargos operacionais.
Faixa etária

Escolaridade
8%

17%
Superior Inc.

17%

Até 25 anos

8%

de 26 a 30 anos

Sup. Compl.

de 31 a 35 anos

42%

de 36 a 40 anos

17%

92%

de 41 a 45 anos

Estado Civil
17%

Filhos

Solteira
Casada

25%

Separada

25%

0
1

58%

58%

2 ou mais

17%

17%

Classe Social

Nível
hierárquico

0%
25%
AA
Operacional

M

Gerencial

83%

Mb

75%

Gráfico 1: Dados socioeconômicos das mulheres entrevistadas. Fonte: pesquisa.
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4.2 As entrevistadas segundo o critério de Marot (2004)
O Quadro 8 mostra como cada uma das entrevistadas se posicionou em termos de
sintomas e da pontuação alcançada, segundo o critério de classificação da TPM
proposto por Marot (2004). A média da pontuação ficou em 6 pontos.
Quadro 8
E E E E E E E E E E E E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SINTOMAS
Humor deprimido
Raiva ou irritabilidade
Dificuldade de concentração
Falta de interesse pelo que se costuma gostar
Aumento do apetite
Insônia ou hipersonia
Sensação de falta de controle sobre si mesma
Algum sintoma corporal

TOTAIS 6 6 6 5 5 6
Quadro 8 - Entrevistadas segundo a escala de Marot (2004) sobre TPM

7

6

7

6

6

6

A frequência das respostas das entrevistadas pode ser visualizada no Gráfico 2
Frequência dos Sintomas

Sensação de falta de controle sobre si
mesma
Raiva ou irritabilidade

12
10
8
6

12 12 12

Algumsintoma corporal

11
8

Falta de interesse pelo que se costuma
gostar

6

4
2
0

Humor deprimido

9

2
1
Sintomas

Dificuldade de concentração
Aumento do apetite
Insônia ou hipersonia

Fonte: Pesquisa
Gráfico 2 - Frequência dos sintomas de TPM segundo o critério de Marot (2009)
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4.3 Escutando sobre a TPM
“Você acabou de marcar uma série de sintomas típicos de suas TPMs, no período
de um ano que se passou. Eu lhe pediria agora que falasse um pouco sobre como
são para você estas TPMs, como você as vivencia. Fique à vontade para dizer o que
quiser.”
Esta foi a primeira proposição do entrevistador para as entrevistadas. Sem exceção,
todas elas relataram ser um período difícil, muito difícil, seja pela vivência de
sintomas físicos, como dores em geral, dores de cabeça, inchaços, como também
sintomas emocionais e psicológicos com elevada sensibilidade, muita irritabilidade,
humor inconstante e/ou deprimido, enfim, um período bastante penoso para estas
mulheres. As respostas obtidas mostradas a seguir evidenciam esta síntese:
Já tem muito tempo que eu percebo a TPM, às vezes mais, às vezes mais
intensa, às vezes menos, um mês muito emotiva, outro mês muito irritada,
mas sempre tenho... chega uma certa hora que eu falo, gente eu estou
esquisita demais, nossa, que que isto? Estou de TPM, aí que a minha ficha
cai, entendeu? Ou seja, eu não tenho muita noção de TPM, no primeiro dia
[...] Eu começo a me incomodar quando eu passo a incomodar os outros,
que eu começo a implicar com todo mundo, que uma coisa assim pequena
me deixa irritada. [...] Tem vez que se me falarem assim o “X” tudo bem, eu
já começo a chorar que no final das contas nem eu sei porque que eu estou
chorando. Meu Deus que problema grave que é este que eu estou com ele,
que nem eu estou conseguindo identificar, entendeu? (E1).
É horrível. Eu me sinto-me muito deprimida, muito chorona. Brigo com todo
mundo, brigo com a minha mãe, brigo com o meu pai, com o cachorro, brigo
por tudo... coisas sem importância acabam se tornando assim como um
problemão para mim, quando estou nesta fase. É... tenho uma compulsão
muito grande por doces, principalmente chocolates [...] Sinto muitos
inchaços, às vezes uma calça que me serve, no período da TPM fica muito
apertada... (E3).
Bom, a primeira coisa que eu sinto é uma irritabilidade, muito grande e uma
falta de paciência, aquela coisa assim da impulsividade, não tem assim um
raciocínio muito... para responder, fico menos paciente para as coisas que
acontecem assim no dia a dia que normalmente tenho paciência. Quando
estou neste período eu tenho uma paciência bem reduzida. [...] Fico mais
ríspida, mais agressiva mesmo. Até não sou assim, fico mais sensível a
qualquer coisa. [...] Cabeça... Dor de cabeça, eu tomo remédio quase que a
semana inteira para dor de cabeça. (E4).
Para mim é péssimo, porque eu fico totalmente diferente, o meu humor
altera o tempo todo, fico mesmo nervosa, tudo me irrita. É... toda roupa que
eu visto, nada para mim está bom. É... as pessoas mais próximas de mim
que... às vezes eu desconto, né? Aquele nervosismo, às vezes eu paro e
penso: por que? A gente fica sem saber porque que você está fazendo
aquilo, porque que você tratou às vezes aquela pessoa, tão tranquila,
assim da forma que você tratou. E... tento me controlar o tempo todo. [...]
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Tudo, tudo, tudo, tudo que você pensar me irrita, principalmente trânsito...
É..às vezes fico nervosa com minha mãe, coitada, a pessoa mais próxima
de mim.. Depois eu paro e penso, por que que eu fiz isto? (E5).
... eu já fico muito chorosa, vamos dizer assim, qualquer coisinha, até em eu
pensar em alguma coisa, eu começo a chorar. Eu indo trabalhar, dentro do
ônibus mesmo, às vezes eu paro e fico pensando em alguma coisa e já, e já
fico meio chorosa. E fico muito irritada. Nervosa demais, estresso à toa, e
não sinto nada de dor não, mas é assim um humor muito, sei lá, às vezes
até uma tristeza mesmo que a gente não sabe nem de onde que vem, né?
Pode estar tudo bem que de repente, fica tudo mal. Basicamente é isto.”
(E6).
Ah eu noto que eu fico muito irritada, qualquer coisa me tira assim do sério,
aí eu começo com este estado de irritação, nervosismo, né? Falta de
paciência. É... aumenta muito a minha vontade de comer chocolate, coisa
que eu não tenho normalmente. Não sei porque mas me dá uma crise de
organização também, sabe? Eu fico querendo assim, arrumar o meu
armário, arrumar minha vida, arrumar a casa, me dá muito este estado de
organização, e depois, uns dias depois eu fico super sensível, super, aí
qualquer coisinha eu choro, choro vendo televisão e o aparecimento de
espinhas, tenho algumas enxaquecas também (E7).
Eu acho que... as pessoas, elas não gostam de mim, que eu irrito todo
mundo, que assim, eu, a minha voz... é... que eu já tenho uma voz um
pouco alta, no meu dia a dia eu tenho uma voz mais alterada, então, na
minha forma assim de expressar acaba irritando as pessoas, sabe? E
quando eu to de TPM, eu acho que eu exagero no meu tom de voz. Eu jogo
mais para a ironia, porque eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência
nem comigo. Com a outra pessoa então, nem pensar. É... eu acho, aí eu me
sinto muito para baixo. Eu acho sempre que as pessoas que estão ao meu
redor são melhores do que eu. É... como fala? Acho que me bate mesmo
uma depressão, é uma depressão mesmo que vem (E11).
Nossa é horrível! É horrível, porque... é a minha mãe fala que TPM não
existe. Não sei se é porque ela está desinformada né? Porque ela não teve
também, então ela acha que é frescura minha e não é, não está em mim
esta TPM. Eu tenho assim, eu tenho mudança de humor muito fácil quando
eu to, sabe? Uma semana antes quando eu tô, que vem a TPM mesmo, me
deixa doida, me deixa mesmo, e, não é só eu, é quem está a meu redor
também, infelizmente, porque eu não consigo disfarçar, quando eu estou
triste, quando estou irritada, fica bem na cara, sabe?[...] E me irrita muito
quando a pessoa pergunta assim o que que você tem? Nossa meu Deus!
Eu prefiro não responder, sabe? Ou então eu avanço! [...] Eu tenho
bruxismo por causa de TPM (E12).

Estes relatos, bem como os demais não publicados, evidenciam ser a TPM um
período dramático para estas mulheres.
O fato das entrevistas serem convidadas a falar inicialmente de forma livre sobre as
suas TPMs parece ter contribuído substancialmente para que ficassem bastante à
vontade para responder as demais questões.
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4.4 Como conviver com a TPM?
Conforme o roteiro padrão, a questão seguinte proposta pelo entrevistador foi:
“Pelo que você relatou, as suas TPMs são mesmo um período difícil para você.
Procure se lembrar e me relatar as medidas, todas elas, uma a uma, que você vem
adotando para melhor conviver com o período da TPM.”
Esta questão tinha como objetivo abrir caminho para as entrevistadas mencionarem
algo sobre o comportamento de compra. O Quadro 8 contém um resumo dos relatos
obtidos revelando as estratégias adotadas pelas entrevistadas para conviverem com
TPM. Os relatos foram, em alguns casos sintetizados, no entanto, foi preservado o
sentido original da fala da entrevistada.
Quadro 9
Estratégias adotadas pelas mulheres para conviver com a TPM ( sondagem da
presença do comportamento de compra durante TPM)
Entrevis
tada.

Estratégias adotadas para conviver com a TPM

E1

Procuro me controlar. Procuro isolar-me para evitar estrago maior. Lavo vasilhas e
mexo com água. Procuro distrair-me. Tento ler, se não está bom procuro fazer coisas
da casa.

E2

Prefiro ficar quieta, deitada, de bruços, sem conversar com ninguém

E3

E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10

Tento ficar “na minha”. Evito conversar. Me isolo. Evito ter vida social muito ativa. Saio
sozinha. Sinto uma compulsão por doces e chocolates. Como muito chocolate.
[...]Tento manter um controle do ciclo, me preparando, Procuro me relaxar. Tomo chá
de camomila, de erva-doce. Aviso as pessoas também.
Tomo erva de São João para normalizar. Procuro respirar fundo, contar até 10. Aviso
também às pessoas que estou de TPM. Tudo que falaram que era bom para TPM eu
tentei. Maracujina. Hoje o chá de erva de São João me ajuda muito.
Já fiz controle médico, tomei remédio, melhorava, mas engordei muito. Dirigir. Para
mim sempre foi uma terapia dirigir. Sair com os amigos. Conversar com as pessoas me
distrai.Vou também a salão de beleza, converso com um, converso com outro.
Só tento ficar tranquila. Tento fazer as coisas normais do dia a dia mesmo. Não sei te
dizer assim o que que eu faço para tentar melhorar. É do nada mesmo.
Já cheguei a tomar remédio. Agora eu uso o DIU, né? Melhorou. Mas acho que não
aprendi a fazer nada para melhorar. Acho que aprendi a não conviver com as pessoas
nesta fase. Tenho muita vontade de comer chocolate. Mas eu como muito pouco
porque não tenho muito costume de comer chocolate.
Estou tentando, porque prejudica muito. Porque fico muito implicante. Procuro me
isolar. Fico no quarto vendo televisão.
Eu aprendi que quando eu estou na TPM eu tenho que contar até 10. Hoje eu já sei
quando estou. Eu costumo avisar as pessoas. Antigamente eu não tinha controle não.
Não descobri nada que melhora. A única coisa que me melhora é ficar deitada.
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Não tomo decisões de imediato, assim neste período. Porque tudo fica muito ruim.
Quero sair do emprego, quero terminar o namoro. Como já sei que depois passa, eu
então não tomo decisões importantes neste período. [...]...mesmo eu de TPM, eu
penso, nossa! E eu moro de aluguel. É.. nossa, se eu saio do meu emprego? E a
E11
faculdade que eu comecei a fazer e o meu trabalho e as minhas coisas que eu gosto
de comprar. [...] Fico muito nervosa, prefiro evitar as pessoas para não magoar.
Prefiro ficar em casa quieta. Assim... eu vou no shopping (sozinha) para comprar
alguma coisa...
Só assim... que nem eu viajei, fiquei uma semana fora, não pensei em nada, você
estava assim, a cabeça desligada, curtindo o momento, então, você tem que desligar
totalmente, mas saindo de casa, saindo da rotina. Então assim, eu tive TPM, durante a
E12
viagem assim, mas para mim estava super normal. Mas eu tenho procurado ler muito
sobre o assunto mesmo, me identifiquei, mas nada para resolver. Já me indicaram
exercício físico, para me desistressar, mas não tenho tempo para nada. [...] Gosto de
escutar música. Baixo músicas para o computador. Curto as minhas músicas.
Quadro 9: Estratégias de convivência com a TPM – sondagem espontânea

Os textos marcados em negrito no Quadro 8 identificam menções espontâneas ao
comportamento de compra durante a TPM; houve 3, feitas por E3, E5 e E11.
Quando não houve esta menção espontânea, as entrevistadas foram estimuladas
com a seguinte questão, conforme previsto no procedimento padrão:
Algumas mulheres relatam que às vezes fazem algumas compras ou que acabam
comprando alguma coisa durante a TPM. Há algum tipo de coisa que você costuma
comprar durante as suas TPMs? Você se lembra de alguma compra feita durante
uma ou outra TPM?
Segue um quadro dos relatos obtidos. Os relatos aqui também foram, em alguns
casos sintetizados, no entanto, foi preservado o sentido original da fala da
entrevistada.
Quadro 10
Estratégias adotadas pelas mulheres para conviver com a TPM (sondagem
estimulada da presença do comportamento de compra durante TPM)
Entrevis
tada.
E1
E2
E3

Estimulada a falar sobre compras na TPM
Se deixar eu compro o mundo. Na TPM compro muita comida. Amo ir ao supermercado
comprar frios, pão...
Na TPM fico mais consumista. Preferencialmente compro bolsas. É até um hobby.
Torno- me uma compradora compulsiva de bolsas.
Às vezes vou a uma sorveteria tomar um sorvete. Teve uma vez que me deu uma
compulsão por comprar. Foi no dia do pagamento. Gastei tudo com maquiagem (estava
na TPM).
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Chocolate. É olhar no chocolate e comprar. Chocolate tem serotonina. Quanto a
compras nunca percebi associação entre compras e TPM. Já comprei coisas de forma
E4
meio compulsiva, mas não me recordo se estavam associadas a TPM, exceto doces e
chocolates, coisas assim.
Compras? Já fui assim. Comprei demais na TPM. Hoje não acontece mais. Aprendi a
E5
me controlar.[...] Ah, uma coisa que gosto ainda de comprar é bijuterias!
Eu como muito chocolate. Eu já gosto muito, mas nesta fase eu como mais chocolate.
E aí a impulsividade por chocolate aumenta muito.. [...] Anteriormente, cheguei a gastar
E6
muito com roupas, muito, quando eu tinha só um filho. Hoje não faço mais isto. Só o
chocolate!
Com relação a compras? Compro. Compro mais. Fico com vontade de comprar mesmo.
Não é nem ver uma coisa e comprar não. Eu já fico coma intenção de comprar. Me
E7
aguça mesmo... e qualquer coisa. Tem horas que vou até no supermercado do lado e é
vontade de comprar mesmo. [...] Mais roupa né? A gente fica muito inchada, fica
achando que está feia.
Uma das coisas que me ajuda muito é comprar sapato, ou roupa. Quando estou muito
E8
estressada, muito nervosa mesmo, a gente consome. Compro coisas sem precisar.
Única vontade que você tem é de comprar.
Compras? Ah, eu acho. Mulher já gosta, né? Quando você está na TPM, vai a algum
E9
lugar comprar uma roupa e não serve, o mundo acaba. Agora eu compro mesmo é
chocolate. Sou muito controlada, mas chocolate eu compro mesmo.
Não compro nada. Evito sair. Fico muito depressiva. Sinto muitas dores. Não tenho
E10
muita paciência. Quando tenho que comprar alguma coisa nem escolho direito.
[...] Sair para comprar. Aí é a hora que é assim... de gastar. Quando eu estou de TPM
E11
eu não posso sair assim para gastar, porque que aí eu gasto muito. [...] Saio um pouco
aliviada, acho que comprar me alivia.
Compras? “Eu não compro nada quando eu tô. Porque eu fico muito inchada, aí eu já
não gosto porque eu sei que a roupa não vai servir, a roupa não vai ficar legal, então eu
não me arrisco... [...] Há muito tempo atrás comprei coisas na TPM que não foram bem
E12
sucedidas. [...] Não compro nesta época mais não, nunca mais. [...] Sou uma pessoa
que não suporta estar endividada, isto me preocupa muito, então evito comprar a
crédito.”
Quadro 10: Estratégias de convivência com a TPM – sondagem sobre comportamento de compra

Os dois grupos de relatos sobre compra na TPM (espontâneos e estimulados) foram
agrupados em 7 categorias de estratégias desenvolvidas pelas entrevistadas para
conviver com a TPM: não tomar decisões importantes durante a TPM – adiá-las;
avisar, previnir as pessoas que se está na TPM; tratamentos clínicos; esforçar-se
para exercer controle emocional; buscar distrações diversas como ver TV, ocuparse, sair, dirigir, etc.; isolar-se e repousar; consumir alguma coisa.
Vale ressaltar que algumas entrevistadas adotam, por vezes, simultaneamente, mais
de uma estratégia para conviver com a TPM e que a estratégia de consumo
(compra) foi identificada tanto através das respostas espontâneas (3) quanto pelas
respostas obtidas por estímulo (6). Assim, as estratégias mais utilizadas são de
alguma forma de consumo (91,67%) e de isolamento associado ao repouso (58,3%).
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O gráfico 2 mostra em ordem crescente este conjunto de 8 estratégias utilizadas
pelas mulheres para conviver com a TPM.
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Fonte: Pesquisa
Gráfico 3: As oito estratégias adotadas pelas mulheres para conviver com a TPM.

A análise dos relatos do Quadro 9 determinou a eliminação da entrevistada de nº 10
das próximas análises da pesquisa, pois esta declarou não apresentar qualquer
comportamento de compra durante a TPM por se encontrar tão afetada pelos seus
sintomas (muitas dores e impaciência), que prefere sempre o repouso, tendo
determinantemente evitado inclusive comprar neste período.
Já a análise dos relatos das outras onze entrevistadas revela dois grupos de
consumidoras na TPM: o grupo “C” de chocolate, constituído 4 mulheres que
consomem muito chocolate e o grupo “D” constituído inicialmente de 7 mulheres que
consomem produtos diversos (roupas, sapatos, bolsas, acessórios). Como duas das
mulheres do grupo “C”, em passado recente, consumiam intensamente roupas em
suas TPMs, elas foram consideradas como também integrantes do grupo “D”,
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sobretudo pelos aspectos evolutivos de suas personalidades significativos neste
estudo.
A identificação destes dois grupos gerou uma reorientação neste trabalho que se
consistirá na descrição e análise, em separado, do comportamento de compra de
cada um dos grupos.

GRUPO C

GRUPO D

CONSUMIDORAS
EXCLUIVAMENTE DE
CHOCOLATE NA TPM

CONSUMIDORAS DE
ITENS DIVERSOS
DURANTE A PM

4 mulheres

7+2=9 mulheres

4.5 Dados das consumidoras de chocolate (Grupo C): comportamento de
compra

4.5.1 Reconhecimento da necessidade de compra de chocolate durante a TPM.
“Você então consome chocolates nas suas TPMs. Fale-me sobre esta compra.”

Observa-se igualmente para as quatro entrevistadas consumidoras de chocolate,
durante a TPM, que a necessidade de comer este alimento é algo que surge de
repente, que “desponta do nada” (E6). Subitamente aquela vontade se faz presente
na consciência.
Chocolate? Às vezes é compulsivamente. É na hora, dá vontade e aí...
compra.[...] É vontade mesmo que dá. Dá fissura de comer chocolate (E4).
Eu como muito chocolate. Eu já gosto muito. Nesta fase eu como mais
chocolate. E aí a impulsividade por chocolate aumenta muito. [...] Eu tenho
que ter mesmo. Fico até nervosa se não tiver chocolate para comer... (E6).
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Chocolate. Isto aí não tem como. Como compulsivamente. Até ficar enjoada
de sentir o gosto de chocolate. Até não aguentar mais chocolate, ver
chocolate na minha frente. A gente dorme, descansa, começa tudo de novo
no dia seguinte. [...]Dá, dá para controlar, mas assim, tem hora que tenho
que comer a todo custo (E3).
Não sou uma pessoa de comprar compulsivamente, mas eu sei que compro
chocolate. [..] É a única coisa que não consigo controlar, é o chocolate.
Sabe quando você sente aquela vontade de comer alguma coisa? Só vem o
chocolate na minha cabeça. Porque eu não gosto de doces. Então não vem
outra coisa (E9).

Invariavelmente as entrevistadas tomam consciência de que a TPM está chegando a
partir do momento em que começam a sentir uma necessidade de natureza quase
que fisiológica de consumir chocolate.
Às vezes vem esta vontade, vou olhar no calendário e vejo que estou
mesmo entrando na TPM (E4).
Quando a TPM está chegando eu já mudo o humor e já sinto mais vontade
de comer chocolate. Vem uma vontade não sei da onde, de uma hora pra
outra, ai vou prestar atenção na cartelinha de anticoncepcional e vejo que já
está na época da TPM (E6).
Na hora em que eu entro na Americana, naquela seção de chocolate e eu
compro uma caixa de chocolate, aí eu me lembro, eu estou na TPM (E9).
Sempre que começa a surgir a vontade de comer chocolates e os seios
ficam doloridos sei que a TPM está chegando. [...] A vontade, a necessidade
de comer...é como se eu estivesse com muita fome e enquanto não me
alimento, continuo com fome....entende?!... (E3)

4.5.2 Busca de informações (chocolate)

Os relatos das entrevistadas sobre a necessidade de consumo de chocolate deixam
claro que elas estão seguras do que querem. Elas sabem exatamente o que
querem: elas querem chocolate. Não há nenhum indício de dúvidas sobre as
características do produto. “Prefiro chocolate mesmo. Evito bombons” (E3), “Eu
tenho que ter mesmo. Fico até nervosa se não tiver chocolate para comer” (E6).

4.5.3 Avaliação de alternativas pré-compra do chocolate
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As entrevistadas mantêm, também nesta etapa, uma uniformidade no padrão de
comportamento no que se refere à busca de alternativas pré-compra. No geral,
todas estão seguras de suas preferências incluindo preço, marca e características.
... o da Garoto, aquele Talento. Um outro que eu gosto muito é o da CacauShow. Aí quando eu vou na loja eu tenho que tomar cuidado, né? Porque lá
é caro, né? 300 gramas de chocolate da Cacau-Show é mais de cinco reais.
[...] Agora, só não gosto de chocolate amargo e meio-amargo (E3).
Não compro uma marca específica, é o que tiver. Eu prefiro chocolate ao
leite, puro, é o que me sacia mesmo (E4).
Quando estou assim, vou na Americana que tem a promoção e você
compra 3 por 10 reais.[...] Prefiro o Nestlé, ao leite ! (E6).
Na hora em que eu entro na Americana, naquela seção de chocolate e eu
compro uma caixa de chocolate... [...] Lacta. Só! Já vou decidida. [...] Nunca
quis experimentar outras marcas. Sou fiel (E9).

E4 recorre a alternativas na falta absoluta do produto chocolate. “Se não tem
chocolate é leite com Nescau, às vezes como uma colher de Nescau puro com
aquela sensação de que estou comendo um chocolate.” E6, por sua vez, administra
recursos para consumar a sua compra: “Às vezes troco uma refeição do dia para
comer chocolate.”

4.5.4 Compra do chocolate

Para as entrevistadas, o ato de compra encerra elementos de natureza hedonista,
de prazer, de satisfação e do alívio da tensão que precedeu à compra. A exigência
da necessidade do objeto chocolate é tal, que a resposta que levará a pessoa à
satisfação, a compra, é de natureza impulsiva e por vezes compulsiva.
É na hora, dá vontade e aí... compra. [...] É olhar para o chocolate, não tem
como, compra mesmo (E4).
Sinto-me aliviada, bobeira não? Comprei um chocolate e me sinto assim:
nossa que bom! Só de comprar é bom (E9.)
Quando a vontade vem, se eu tiver com dinheiro eu vou e compro (E3).
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Para duas das entrevistadas a compra do chocolate envolve algum tipo de conflito,
seja por uma questão de aumento de peso ou por preocupação com a saúde:
Eu no meu caso, por causa de aumento de peso, fico tentando segurar a
onda, mas tem horas que é inevitável mesmo (E4).
O problema é a saúde, a gente come demais! (E3).

4.5.5 Consumo do chocolate

Os relatos sobre o consumo do chocolate, para a maioria das entrevistadas, revelam
que se trata de um ato intenso, uma experiência marcante, sôfrega, por vezes
conflituosa e também de natureza compulsiva, assim como a compra:
E como meio mastigando, você não saboreia não. É uma coisa meio
compulsiva, assim. Você come uma quantidade muito grande (E4).
... você compra 3 por 10 reais. Em dois dias eu acabo com eles (E6).
Como compulsivamente. Até ficar enjoada de sentir o gosto de chocolate.
[...]Dá, dá para controlar, mas assim, tem hora que tenho que comer a todo
custo (E3).

Para E9, o consumo é algo tranquilo: “Para mim melhora. Dá uma aliviada. Matei a
vontade de alguma coisa.”
E4, por sua vez, se esforça para compreender os seus motivos de sua necessidade
de consumo de chocolate
Agora explicaram né? Chocolate tem serotonina. Vai ver que tem em outros
alimentos, mas a gente lembra é do chocolate.[...] Eu digo para mim mesma
que não estou me controlando. Sinto-me uma doida” (E4)

E6, mesmo ciente de que aumenta o consumo de chocolate nas suas TPMS, isto
não a induz a qualquer tipo de conflito consigo mesma. “Não me esforço para não
comer”, relata E4, deixando claro que não procura reprimir o seu consumo. E4, no
entanto, manifesta certo desconforto com relação ao fato de ter escondido chocolate
para não ter que dividir com os filhos mas, acaba rindo deste fato: “Eu tenho que
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confessar que já cheguei até a esconder chocolate dos meus filhos para não ter que
dividir (risos).

4.5.6 Avaliação pós-compra do chocolate
Para as entrevistadas, a avaliação do produto adquirido e consumido ou a avaliação
pós-compra é inequivocamente satisfatória. Não há dúvida de que o produto que
devia ser adquirido para satisfazer aquela intensa necessidade era mesmo o
chocolate:
Chocolate alivia a ansiedade que a gente sente, que eu sinto quando eu
estou nesta fase. Acaba que ajuda um pouco (E6).
Depois que come, também, é claro. Para mim melhora. Dá uma aliviada.
Matei a vontade de alguma coisa (E9).
Chocolate. Isto aí não tem como! [...] Gosto de comer chocolate tomando
Coca-Cola.[...] A gente come demais (E3).
Dá fissura de comer chocolate. [...] Não é nem pensando eu vou comer
porque eu vou ficar mais calma. Porque eu acho que não acalma, Não, pelo
contrário, é paliativo (E4).

Para E4, no entanto, o resultado satisfatório é a curto prazo, “é paliativo” na sua
interpretação, assim como para E3. A necessidade ressurge de imediato, é quase
que permanente. O consumo tem então que ser retomado.
“Você come uma quantidade muito grande.” (E4)
“Como compulsivamente. Até ficar enjoada de sentir o gosto de chocolate. A
gente dorme, descansa, começa tudo de novo no dia seguinte.” (E3)

Encerra-se aqui a descrição dos dados das entrevistas que consomem o chocolate
durante as suas TPMs, período em que o seu consumo tem sido uma constante.
Cada qual, a seu modo, e por vezes, de modo muito semelhante, consome este
produto. Buscar compreender melhor como se dá esta interação, este processo
envolvendo conceitos como estados de humor e personalidade, é o desafio final
deste trabalho, a ser empreendido em breve.
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O momento é o de descrever os dados obtidos das 9 entrevistadas do grupo D. São
aquelas que consomem, ou que consumiram em um passado recente, produtos
diversos nas suas TPMs.

4.6 Dados das consumidoras de produtos diversos (Grupo D): comportamento
de compra
O Gráfico 2 e os Quadros 8 e 9 evidenciam que 11 das 12 mulheres entrevistadas
apresentam algum tipo de consumo como uma das estratégias para conviver com a
TPM.

Deste grupo, 9 entrevistadas compõem o grupo D: aquelas que têm

consumido (consumiram em um passado recente, ou que consomem no presente)
produtos diversos nas suas TPMs.
As descrições destas mulheres, sejam no passado recente E3, E5, E6 e E12, bem
como as outras relativas ao presente, E1, E2, E5, E7, E8 e E11 revelam um padrão
de comportamento de compra intenso durante suas TPMs. Todas elas admitem que
se mostravam ou se mostram mais consumistas neste período. Alimentos, bolsas,
calçados, roupas, produtos de beleza e acessórios, são os objetos de consumo
destas mulheres.

4.6.1 O reconhecimento da necessidade de compra do grupo D durante a TPM.
“Você então consome (ou consumia recentemente) alguns produtos nas suas TPMs.
Fale-me sobre estas compras.”
O objetivo desta pergunta aberta era dar início à pesquisa do comportamento de
compra das entrevistadas. E o primeiro ponto pesquisado foi o reconhecimento da
necessidade de compra. Como tem sido o reconhecimento da necessidade destas
compras para estas mulheres?
Os relatos obtidos indicam que para boa parte destas consumidoras, a necessidade
de compra é um tanto quanto difusa. Não há uma diferença entre uma situação
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considerada ideal e uma situação real. Há uma necessidade de consumo, de se
adquirir algo, de suprir alguma coisa indefinida, mas não de uma necessidade
específica, clara. Algumas das entrevistadas conseguem reconhecer este fato e
expressam isto claramente. Elas saem para comprar sem ter uma necessidade
específica; elas buscam no ambiente de compras algo que as ajude a definir que
produto estão necessitando:
Sinto necessidade de buscar alguma coisa. Às vezes nem preciso de nada.
Trago alguma coisa. Eu acho que eu estou precisando de alguma coisa.
Fico procurando , geralmente busco alguma coisa que quero fazer diferente.
Quero fazer um prato, um café diferente. Às vezes quero só ir lá mesmo. Já
gera uma certa satisfação, uma tranqulidade. [...] Na TPM já comprei coisas
que pareciam maravilhosas e que nunca usei. Roupas! Roupas caras, que
não precisava! Gente, o que que eu fiz? (E1).
Na verdade não tenho necessidade nenhuma. Fico achando que estou
precisando comprar o que está na moda. Fico me controlando mas acabo
cedendo. [...] Sempre encontro uma justificativa: preciso porque estou
inchada... preciso para ficar mais bonita. Na verdade não é nem o consumo
em si, é algo que te deixa bonita (E7).

Para E7, toda a atmosfera, todo o ambiente da loja, de alguma forma exerce um
efeito sobre a sua pessoa, no sentido de despertar necessidades: “A loja toda faz
diferença! Não sei dizer por quê!
E2 e E8 têm consciência de que experimentam uma necessidade de consumo vaga
e se esforçam para explicar o seu comportamento, buscando associá-lo ao seu
estado emocional e apresentam um objeto para esta necessidade:

Não sei se pela irritabilidade, pelo stress, pelo sentimento de depressão, é
uma forma de satisfazer algo. Aí me vem esta vontade de comprar. Saio.
Aproveito onde estou, procuro lojas. Na semana passada aconteceu isto.
Fui lá e comprei e pronto. [...]Talvez falte alguma coisa internamente, no
interior. A bolsa é só um objeto. Poderia ser outra coisa. Como eu já gosto
de bolsa, é uma forma de preencher este espaço que se cria neste
momento. Eu consigo preencher este vazio de imediato (E2).
Dá uma ansiedade... aí você vai pro shopping e compra. Você vê uns
negócios lá, um sapato que você gosta. É incontrolável. Você vai e compra.
[...] O que me atrai é sapato e roupa. Mais sapato. Ontem mesmo eu passei
de carro ali, vi um sapato na vitrine ali na loja, eu saí do estacionamento
igual uma louca, eu fui lá e comprei o sapato... e quando eu cheguei lá em
casa eu não gostei tanto dele (E8 – está na TPM).
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E2 se sente mais afetada pelos apelos das lojas: “Com certeza, as vitrines, as coisas
das lojas, despertam mais o meu interesse na TPM”.
E11, em seu relato anterior, deixa evidente que comprar lhe traz alívio. E11 saiu
para comprar uma bolsa de maquiagem. Na loja, relatou, estava chateada por estar
comprando somente aquilo. A vendedora chamou sua atenção sobre a beleza de
uma bolsa, acabou comprando três e viveu um drama de consciência de imediato.
E11 também se sente atraída por coisas bonitas, porque assim pode se tornar mais
atraente, pode ser reconhecida e elogiada:
Foi quando chegou uma vendedora e começou a me mostrar as bolsas e eu
estava em um momento assim em que eu estava precisando de atenção, no
caso, e eu perdi a noção do amanhã e acabei exagerando na compra.
Comprei três bolsas. [...] Eu falei com a moça da loja que eu ia me
arrepender. [...] Fico muito nervosa, prefiro evitar as pessoas [...] É... aí você
já imagina, comprando,... você imagina é... de usar a roupa... o lugar, aí
você já imagina o lugar... p´ra você sair. Dali já começa, é... você começa a
se soltar. Se eu comprei eu quero sair para usar. Aí é a hora que vem
apertando outras coisas, entendeu, e também por ficar mais bonita. Não,
este sapato é legal, as pessoas vão me elogiar, essa roupa ficou legal,
então, não é tanto, é... de gastar, porque gosta de gastar, é por... compra na
verdade até mesmo para mostrar para as outras pessoas ... (E11).

E3 relatou uma longa história sobre uma experiência passada quando movida por
uma necessidade específica acabou comprando tanto que ficou sem dinheiro para o
restante do mês. E3 parecia se encontrar diante de algo muito necessário: gostou e
comprou.
Teve uma vez que eu tive compulsão por comprar. Eu gastei meu salário
todo em maquiagem. Que arrependimento! Pergunta se eu já usei tudo? Tá
tudo novinho lá praticamente. Eu não usei nada! Tem uns 5 anos que eu
atuo na área da dança e nessa época eu tava, era uma época que eu ia ter
uma apresentação de uma música... e até então eu não tinha nenhuma
maquiagem específica para a nação que ia representar, que ia ser a Índia.
Aí eu pensei assim, poxa, eu preciso arrumar uma maquiagem para este
dia. Só que aí quando eu cheguei na loja para poder comprar um
detalhezinho para poder caracterizar mais a Índia né, eu acabei enfiando no
resto tudo e... fui comprando, e fui comprando... e acabei comprando um
tanto de coisa sem necessidade. Entendeu? E... me senti super bem
também, né, depois. Só que aí depois que passou a fase que pensei, nossa
que burrada! Agora estou sem dinheiro, para mais nada! (E3).

E5, por sua vez relata que teve também grande dificuldade em identificar
necessidades reais de consumo no passado e que fez muitas compras de roupas
das quais se arrependeu. Atualmente, E5 consegue se controlar e não comprar
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roupas como antes, e admite necessitar de ir mais vezes ao salão de beleza e que
basta ver bijuterias para ter a sua necessidade de comprá-las despertada, pois na
TPM se sente feia e quer ficar bonita:
Roupas! Nossa! Era sem pensar. Não estava nem precisando! Nem
podendo! E não comprava uma só não! Uma coisa sem necessidade. Por
impulsão! Na verdade nem sei de onde vinha aquela vontade. Dava aquela
vontade. [...] Isso aí eu aprendi a controlar, porque depois eu ficava mais
nervosa ainda com a dívida... [...] A minha vaidade não altera, graças a
Deus, sempre procuro me arrumar... me cuidar. Independente de qualquer
coisa... independente da TPM..., não dou conta. [...] Acho que fico feia
gorda, inchada e acabo enfiando de cabeça no salão de beleza, pra ver se
me sinto melhor. [...]Na TPM é mais apurado né, chego às vezes a arrumar
o cabelo duas vezes por semana. Normalmente arrumo uma vez só [...] O
cabelo eu já sei, peço para arrumar, agora cor de esmalte, às vezes quero
passar um esmalte claro, aí eu olho, não fica bom... custo a acertar! Fico
muito indecisa. [...] Ah, tem outra coisa! Eu tenho mania de comprar
também bijuterias! Eu não posso ver. Na TPM se eu ver eu compro:

brinco, anel! [...] Quero me arrumar e me enfeitar pra ver se fico
melhor comigo mesma. (E5)

E6 admite que no passado fosse comum ir às compras impulsionada por uma
necessidade real de comprar algo específico, mas quando chegava à uma loja
acabava adquirindo coisas desnecessárias:
Toda mulher gosta de gastar com roupa, sapato. Na TPM a gente fica muito
impulsiva! Faz as coisas sem pensar. Eu tinha necessidade de comprar
uma coisa e comprava várias outras que não precisava. Ia de uma loja a
outra e ia gastando o meu salário. Comprava coisas que eu não precisava,
nem usava depois. Comprei uma bolsa assim, na TPM, que eu nem usei
depois! (E6)

E12 atualmente não faz mais compras na TPM, mas relata a necessidade que tinha
de fazer algo por si através da compra e sua dificuldade em conseguir acertar, em
adquirir algo que realmente a contentasse. Relata também sua necessidade
despertada de ganhar algo mais em uma promoção, a ponto de comprar coisas que
realmente não lhe eram necessárias.
Comprei muitas coisas que depois me arrependi. Ficava meio triste, não
estava legal, pensava vou ver se compro alguma coisa para mim. Rodava
muitas lojas, testava, experimentava muitas roupas, acabava levando e
depois tinha que trocar. Era sempre assim, depois tinha que voltar para
trocar [...] Olha, aconteceu uma vez, acho que foi na C&A, eu fui comprar
roupa para a minha filha, aí a loja estava assim, leve 5 peças, a 6ª é grátis;
eu não estava precisando de nada, mas eu levava porque ia ter um brinde,
aí eu comecei a notar, eu enchia o guarda roupa de minha filha, tudo
desnecessário, ainda mais coisa de criança, que perde logo.[..] Outra vez
colocava um modelo na minha cabeça. Não existia em lugar nenhum. [...]
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Acabei indo para um mais ou menos. Tive que trocar depois.[...] Depois fui
avaliar, eu fazia este tipo de coisa, tudo porque eu tava de TPM (E12).

Para todas estas mulheres, o pano de fundo é o quadro emocional associado à
TPM. Para a maioria delas, na maioria das vezes, elas iniciaram suas compras
segundo suas próprias palavras, sem ter uma necessidade objetiva a priori; não
havia a percepção de uma diferença entre uma situação considerada ideal e uma
situação real. Para outras, há subjacente à compra a necessidade de estar mais
bonita. Uma roupa, um sapato, o salão de beleza e acessórios podem resgatar a
beleza perdida na TPM e assim estas coisas se transformam em necessidades.
Para ambos os casos, o valor subjetivo (gosto porque é bonito) prepondera e assim
não há muito o que se informar sobre o produto, exceto no caso de ser um produto
desconhecido, como na compra de maquiagens feita por E7.

4.6.2 A busca de informações para compras nem sempre necessárias

A busca de informações sobre os benefícios e a utilidade de um produto tem como
objetivo a confirmação de que aquele produto tem características e atributos que vão
satisfazer as necessidades identificadas. É o momento de responder a questão: este
produto realmente atende a minha necessidade?
Os relatos obtidos, no entanto, revelam muito pouco, ou quase nada, sobre
necessidades objetivas que conduzissem a fase de busca de informações. Assim
tornou-se muito difícil, na maioria dos relatos, identificar e captar na fala das
entrevistadas elementos que evidenciassem com clareza que estas consumidoras
passaram pela fase de busca de informações internas em suas memórias ou
externas como o mercado. Os extratos dos relatos das consumidoras evidenciam
estes fatos:
E1 anseia por algo diferente. Vai ao supermercado, procura e acaba encontrando
algo que lhe atende: “geralmente quero fazer algo diferente, quero fazer um prato,
um café diferente...” Sobre as roupas que pareciam maravilhosas que comprou sem
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precisar e que nunca usou, E1 se mostrou surpresa, parecia não acreditar no que
fez: “Gente! O que que eu fiz?”
E2 relata que comprar é uma forma de satisfazer algo: “Aí me vem esta vontade de
comprar”. Como gosta muito de bolsas, prefere preencher este “vazio” comprandoas. “Como eu já gosto de bolsa, é uma forma de preencher este espaço que se cria
neste momento.” E2 é uma das poucas em quem se consegue identificar algo
relativo à busca de informações: “Quero saber o tipo de material, avalio. Quero
saber o preço. Quero saber se o modelo está na moda!”
E3 buscava algo para a sua apresentação de dança e acabou comprando muito
mais do que necessitava. Tudo lhe parecia necessário. Foi uma das que procurou
informações: “Comparei só qualidade, preço não! Fiz muitas perguntas porque eram
produtos novos que não conhecia!” E3 admite ter sido atingida pela estimulação do
ambiente da loja onde foi buscar algo específico: “Tudo ali exposto! Se não tivesse,
não teria acontecido. Porque eu sou muito bem controlada financeiramente!”.
E5, assim como outras entrevistadas, precisava também comprar algo, ainda que
objetivamente não estivesse precisando, como declarou. “Era sem pensar, não
estava nem precisando, nem podendo. E não comprava uma só não! Por impulsão!”
No presente, E5 vai ao salão de beleza e já sabe o tipo de cabelo que quer fazer, a
sua indecisão recai sobre a cor das unhas que vai ficar melhor. E5 também compra
bijuterias; como são artigos baratos, adquire logo aquelas que acha bonitas. “São
acessórios, sempre vai ter uma roupa com a qual vai combinar”. Para E5 também
não se observa uma evidente fase de busca de informações sobre os seus objetos
de consumo, o padrão é gostar e consumir.
E6, que assim como E5 comprava roupas no passado sem precisar, se achasse a
roupa bonita ou chique, comprava. “Vou comprar porque é chique!” O padrão gostar,
comprar, se repete.
E7 relata que não busca informações, age por impulso: “Ajo por impulso! Eu vou
pelo visual”. Mas quer alguma coisa que a deixe bonita: “[...] algo que me deixe
bonita. Nada como uma blusa nova!”
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E8, também segue o esquema de gostar e comprar. Concentra-se na compra de
roupas e sapatos e mais em sapatos. E8, busca também a beleza. Achando bonito,
compra: “Vou no sapato, no mais caro, no mais bonito, só tenho olho para o mais
bonito!”
E11 não pensava em comprar bolsas. Queria comprar um estojo de maquiagem.
Quando a vendedora chamou sua atenção sobre a beleza das bolsas, E11 viu-se
envolvida pela beleza do produto e precisou se certificar se era um produto da
moda. Foi a única informação que buscou: “Muitas pessoas compraram?” Restava
saber se ficava bem em si: “Ficou feio em mim? Essa cor é legal? Não acha melhor
a preta?” perguntou à vendedora.
E12 não falou a respeito de buscar informações sobre os produtos que queria
comprar pois, assim como a maioria das entrevistadas, atuava conforme o padrão
gostar e comprar. Os relatos de E12 são marcados pela sua dificuldade em acertar
nas suas escolhas, o que a levava a trocas frequentes de produtos comprados. “Eu
comprava uma coisa e às vezes na hora me arrependia!”
Estas mulheres que não tinham uma necessidade real encontraram, em sua maioria,
no ambiente das lojas, a definição daquilo que passou a ser uma necessidade, uma
blusa, uma bolsa ou um calçado. Esta definição aconteceu com base em fatores
subjetivos, do gostar ou não do não gostar.

4.6.3 Avaliação de alternativas pré-compra

Nesta fase o consumidor avalia as alternativas de compra existentes como o preço,
marca, tempo para comprar, o que conhece sobre o produto e o valor subjetivo do
produto. O que se vai observar nos relatos das entrevistadas é presença quase
constante da lógica do se gostei vou comprar, da fase anterior, pois nesta fase
também vai preponderar o fator subjetivo. Os relatos das entrevistadas evidenciam
esta visão:
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E1 relata que embora esteja aberta a indicações, com relação a alimentos costuma
comprar aqueles que já conhece. E1 eventualmente faz comparações: “Eu gosto de
presunto da Sadia. Agora eu sei que a Perdigão é da Sadia. Então eu vou comprar
Perdigão ou Sadia. Eu sei que a Rezende é uma segunda linha da Sadia, então às
vezes eu compro alguma coisa da Rezende, porque pode ser um refugo, mas não
vai ser tão ruim assim.” Sobre as roupas maravilhosas e caras que comprou E1 diz:
“Comprei aquelas roupas sem olhar o preço. Roupas caras que não precisava!” E1,
confia, gosta dos produtos Sadia, se há produtos semelhantes, ela também confia,
gosta e compra. E1 não olhou preço para comprar aquelas roupas, comprou porque
gostou.
Embora E2 tenha declarado que já saí decidida a comprar uma bolsa, ela é uma das
poucas entrevistadas que relatou que busca informações e assim há alguns
elementos que compõem suas alternativas pré-compras: “Procuro o modelo da
moda, comparo com coisas que vi e que quero igual. [...] Quero saber o material.
Avalio. Quero saber o preço, questiono porque está tão caro assim. Se me atende
tento negociar descontos, mas não deixo de comprar, pago em n vezes, no cartão,
do jeito que for, mas compro. Se não tiver o modelo, procuro até achar. Se não acho
naquele dia, tento no dia seguinte. Se não acho, a irritabilidade aumenta e a minha
TPM fica pior ainda. Continuo procurando”.
E3, diante dos produtos de maquiagem expostos, procurou satisfazer toda a sua
curiosidade sobre aqueles produtos. Estava fascinada o bastante para não pensar
em alternativas: “Eu não pensei em nada!”
E5, assim, como outras entrevistadas, praticamente não considerava outras
alternativas além do valor subjetivo das roupas que tinha diante de si. A questão era
a definição de qual peça realmente a agradava. E5 gastava horas, nesta tarefa: “Na
hora em que dava conta do horário que entrei na loja e do horário que eu saí, tinha
ficado três horas na loja. Se eu gostasse, podia ser o valor que fosse, Não
negociava”. No presente, quando vai ao salão de beleza ou compra bijuterias, E5
mantém o padrão de avaliação subjetiva: E5 quer se sentir melhor consigo mesma,
o critério é o que gosta, é o que lhe parece que a vai tornar mais bonita: “...acho que
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fico feia gorda, inchada e acabo enfiando de cabeça no salão de beleza. [...] quero
me arrumar e me enfeitar pra ver se fico melhor comigo mesma.”
Para E6 também o que importava era o valor subjetivo das roupas que comprava e
assim nos seus relatos pode se detectar que o preço foi um critério, mas o fator
beleza tinha grande peso: “Tinha que me agradar no quesito beleza, nunca tive
muito dinheiro pra sair comprando tudo que queria, mas no momento, tinha que ser
bonito!” E6 relata que vivia momentos de grande indecisão avaliando se devia ou
não comprar, afinal não estava realmente precisando, mas no fim, acabava
comprando: “Sempre ficava na indecisão, porque não precisava!”.
E7 está no grupo que também não busca informações, como ela própria declarou,
pois age por impulso na busca de algo que a deixe bonita. A questão de alternativas
para E7 recai na escolha entre um ou outro produto, mas o preço, para ela, é um
fator decisivo: “Fico muito na dúvida. A TPM me dá uma indecisão. Será que levo
bolsa ou sapato? Eu resolvo comprando o mais barato!”
E8 integra o grupo que compra o que acha bonito, tendo preferência por sapatos.
Deste modo, achou bonito, gostou, compra. Assim, E8 não tem muito o que avaliar,
além do fator estético, segundo o seu gosto: “Só tenho olho para o mais bonito! Alto!
Tudo tem que ter salto!”
E11, como relatado, queria se certificar se as bolsas estavam na moda e se ficavam
bonitas nela. E gastou um grande tempo avaliando se comprava apenas uma ou as
três que gostou, afinal é mais difícil pagar três do que uma. “Fiquei uma hora na loja
tentando decidir se levava as três, ou se eu ia levar só uma. Comprei com cartão de
crédito, dividido em quatro vezes.Pensei muito porque não ia ser só a bolsa que iria
pagar no período de quatro meses né, tem outras contas também”. E11 acabou
levando as três bolsas.

Os relatos de E12 pouco revelaram sobre eventuais avaliações que teria
empreendido antes de comprar, já que atuava com base no gostar e comprar. E12,
no entanto se esforçava para escolher algo que realmente gostasse e quase sempre
não tinha sucesso, pois era frequente o seu desejo de trocas: “Às vezes eu colocava
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um modelo na minha cabeça. Não existia em lugar nenhum[...] Acho que é por isso
que eu ia para um mais ou menos e aí tinha que trocar depois.”

4.6.4 Compra
Seguem-se os comentários das entrevistadas iniciados com a proposição: “Relateme como aconteceu esta compra”.
E1, em seus relatos, deixa explícito que comprou sem olhar preço: “Comprei
algumas coisas sem olhar preço. Roupas caras que não precisava. Na hora me
sentia muito bem. Eu amava aquela situação!”
E2 admite que compra coisas desnecessárias e supérfluas nas suas TPMs, que não
seriam compradas fora dela e experimenta um conflito nestas horas: “ Fico muito em
conflito. Sei que em sã consciência que não preciso. Mas naquele estado, naquele
momento eu compro. Digo a mim mesma que eu preciso comprar. Digo que preciso
mudar, que as (bolsas) que eu já tenho não são necessárias, preciso de outras.”
E3 comprou a sua caixa de maquiagem e se assustou com o preço, mas teve fôlego
para negociar um desconto: “Não pensei em nada! Assustei na hora que somou
tudo, paguei. Consegui um desconto de 10%. Sentia-me super bem. Depois falei
que burrada! Não tenho dinheiro para mais nada!”
E5 relata que sentia grande prazer em comprar: “Estourava o meu cartão! Sentia-me
muito realizada por poder comprar o que queria.” Naqueles momentos E5 relata que
não experimentava conflitos, pois “tinha que comprar alguma coisa! Fiz dívidas
desnecessárias”.
E6, apesar de eventuais momentos de indecisão tinha gosto em comprar: “...cheguei
a gastar duzentos reais em lojas comprando blusas, sandálias, ia em outra, de
calcinha e sutiã e comprava lingerie no cartão [...]. Tem um negócio, toda mulher
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gosta de gastar com roupa, sapato. Na TPM a gente fica muito impulsiva, faz as
coisas sem pensar.”
E7 também experimenta um prazer especial em comprar: “Na hora eu sinto uma
euforia. Uma euforia mesmo. Tanto é que vou compro, saio e fumo um cigarro. [...]
Meu cartão de crédito virou uma bola de neve. Graças a Deus, inclusive hoje paguei
a última parcela, não devo mais nada de cartão de crédito. [...] Só compro o que
realmente vou usar e faço questão de usar no mesmo dia ou no dia seguinte.
E8, que só compra o que gosta, também se sente muito bem em comprar: “Nosso
Deus! Feliz demais! (risos). Essa sandália aqui eu comprei duas do mesmo modelo.
Você acredita?” [...] Escolho aquele que quero, que gostei, mas não gasto mais do
que posso. Eu gosto de parcelar, mas não faço dívidas que comprometem o meu
orçamento. Sempre fui muito controlada, independente da TPM.”
Para E11, que compra para ficar mais bonita, vai às compras buscando um alívio:
“Se for contar assim na maioria das vezes que eu fui a shopping ou algum lugar para
comprar eu estava em período de stress (TPM). Que eu queria sair assim para dar
uma aliviada para acalmar e achava que comprar iria me acalmar”.
E12 vivia momentos de frustração ao fazer compras na TPM. Chegava a se
arrepender ainda dentro da loja, mas comprava: “Eu já me sentia frustrada. Já
pensava assim, vou ter que vir aqui para trocar...”
Concluída a compra é chegado o momento de o consumidor usufruir de sua compra.

4.6.5 Consumo
Cada uma das entrevistadas revelou o seu modo próprio de consumir.
E1 gosta de compartilhar: “Chego em casa mostro para os filhos, para o marido e aí
guardo feliz!. Bonitinho! Depois continua lá”
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E2 usufrui com gosto as bolsas que compra: ”Uso ela, me sinto feliz. Quero desfilar
com ela por tudo enquanto é lugar.”
E3 chegou atrasada no trabalho com sua caixa de maquiagem e foi conferir a sua
compra: “Cheguei atrasada no serviço e logo dei um jeito de ir ao banheiro para
olhar tudo de novo.[...] Usei até outubro. Usei com frequência em pequenos ensaios”
E5 mal podia usufruir do gosto de consumir: “Ficava mais irritada, porque fiz dívida.
No outro dia ficava pior!.[...] Tem roupa que eu nem usei, às vezes eu até esqueço,
às vezes eu vou arrumar o meu guarda-roupa e aí é que eu vejo.”
Os relatos de E6 indicam que ela parecia ter mais gosto em comprar do que usufruir
de suas compras: “Chegava em casa e largava lá. Mostrava para a minha mãe e
guardava. [...]
E7 relata que atualmente só compra o que realmente gosta e assim usa o que
compra: “É, agora, eu tô mais consciente, sabe? Eu só compro o que realmente vou
usar e faço questão de usar no mesmo dia ou no dia seguinte.”
E8 gosta de exibir suas compras: “Ando pela casa toda e mostro para todo mundo!
Olha o meu sapato! [...] Acontece também de comprar e não usar. Sapatos. Lá em
casa tem caixas!”
E11, após comprar suas três bolsas, precisou de apoio moral de sua irmã para
usufruir de sua compra: “Eu comprei, mas queria que alguém falasse alguma coisa
delas, que elogiasse, ou então colocasse defeito. [...] Cheguei em casa e falei estou
louca. Eu não era assim. Estou gastando muito! A minha irmã é que me convenceu
de que se eu comprei é porque precisava.”
E12, segundo os seus relatos, nunca pode usufruir de suas compras feitas durante a
TPM e por isto parou definitivamente de comprar neste período: “Eu compro aqui
hoje e uma semana depois estou trocando tudo. É um momento horrível!”
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4.6.6 Avaliação pós-compra
Concluída a compra, o consumidor começa a avaliar o grau de acerto de sua ação.
Esta avaliação se estende até a fase do uso ou do consumo, quando o consumidor
compara as expectativas que tinha sobre o produto com a experiência que com ele
está agora tendo. Vamos aos relatos das entrevistadas:
E1, após comprar roupas caras que não necessitava, caiu em si: “Gente! O que que
eu fiz?”
Os relatos de E2 revelam o drama pós-compra que esta entrevistada vive: “Depois
que passa, fico chateada. Me questiono. Volto à realidade. Fico com remorso. Às
vezes choro de novo, fico triste. Depois que já fiz, tá feito. Eu tenho que me
compreender porque sei que é um momento anormal que vivo. Me culpo, mas me
perdoo. “
E3 não teve remorso, mas arrependeu-se de ter comprado tanta maquiagem:
“Remorso eu não tive não, mas arrependimento sim. Devia ter pensado antes. Se
pudesse voltar, teria feito diferente. [...] Disse para mim mesma: agora é arrumar
muito rosto para passar muita maquiagem. [...] Aprendi a não gastar sobre a
influência da emoção. Não assumir gastos influenciada pelo desejo de ter. [...] Hoje
sou uma pessoa muito controlada financeiramente”.
Fazer mais dívidas comprando roupas que não precisava deixavam E5 muito
aborrecida: “Quando chegava em casa me questionava porque fiz isto? Por que tive
que comprar? Sentia-me péssima. Ficava mais irritada porque tinha feito aquela
dívida. No outro dia ficava pior. [...] Às vezes eu escondia de minha mãe para que
ela não brigasse comigo. Eu queria satisfazer o meu ego no momento da compra.
[...] Depois pensava, porque não comprei algo mais barato. Muitas vezes trocava
uma semana depois. Às vezes fazia trocas mais caras. Fiz muitas dívidas
desnecessárias. Isto me ensinou a me controlar. Hoje, graças a Deus não faço mais
compras assim.” E5, no presente, gosta de frequentar salão de beleza e de comprar
bijuterias durante suas TPMs.
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E6 sentia remorsos por ter comprado coisas das quais não necessitava: “Depois
ficava chorando porque ia ficar apertada. Como iria pagar aquelas contas? Sentia
remorsos e me questionava: por que que fui comprar isso? Sabe quando você pensa
que besteira? Às vezes pensava: nem é tão bonito assim! Colocava defeito.” E6
relatou que, hoje em dia, aprendeu a se controlar. Não faz mais compras como
anteriormente, não se endivida como anteriormente. Nas suas TPMs E6 só não
resiste ao chocolate, mas é um item barato, que não compromete o seu orçamento.
E6 relata, no entanto, que paga um preço por ter aprendido a se controlar: “O que
tomou lugar da impulsividade de comprar foi o nervosismo. Às vezes fico estressada
à toa e desconto na minha mãe, nos meus filhos, na minha colega de sala. É porque
eu consegui controlar esta impulsividade de comprar, mas daí eu fiquei mais
estressada, fico mais nervosa, nesta fase.”
E7 procura interpretar sua mudança pessoal com relação a compras na TPM: “Você
compra coisas que não tem a ver com você. A cabeça fica muito embaralhada. Acho
que você perde um pouco da identidade quando você está com TPM. Você não
segue o seu estilo fiel, assim... porque às vezes é bonito, mas não tem a ver com
você. Identidade, acho que é isso mesmo. Você tem que comprar um coisa que tem
a ver com você. Você compra um sapato de salto e você não usa salto. Não sei
como explicar. Você perde um pouco da identidade, é mesmo, sabe?
E8 às vezes experimenta algum remorso por ter comprado demais, mas não demora
a fazer as pazes consigo: “Às vezes sinto remorso por ter comprado tanto ainda
mais quando vejo que não era o que eu queria fico arrependida. Mas não fico me
martirizando, eu me perdoo. Ah, eu trabalho tanto. Um sapato a mais não faz
diferença não!”
E11, no geral, se vê como uma pessoa que mantém bom controle de seu
orçamento, mas a compra das três bolsas a colocou em crise e, como já relatado,
precisou de apoio moral de sua irmã para usufruir de sua compra: “Até então tenho
tido controle de estar dentro do meu orçamento. [...] Cheguei em casa e falei estou
louca. Eu não era assim. Estou gastando muito! A minha irmã é que me convenceu
de que se eu comprei é porque precisava.”
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E12, de tanto não acertar nas suas compras durante a TPM, decidiu não mais
comprar neste período: “Eu não compro nada quando eu tô. Porque eu fico muito
inchada, aí eu já não gosto porque eu sei que a roupa não vai servir, a roupa não vai
ficar legal, então eu não me arrisco... [...] Há muito tempo atrás comprei coisas na
TPM que não foram bem sucedidas. [...] Não compro nesta época mais não, nunca
mais. [...] Sou uma pessoa que não suporta estar endividada, isto me preocupa
muito, então evito comprar a crédito.”

4.6.7 Descarte
Cada uma das entrevistadas relatou como tratam os produtos que adquirem após a
compra e o consumo.
E1: “Um dia a gente acaba dando. Se não gosto e minhas filhas também, vai ficando
até o dia de dar uma limpeza geral e dar.”
E2: “Umas (bolsas) eu uso, outras doo para quem não tem. Outras ficam guardadas.
Até esqueço que eu tenho bolsa.”
E3: “Pergunta se eu já usei tudo? Tá tudo (caixa de maquiagem) novinho lá
praticamente. Eu não usei nada!”
E5: “Muitas roupas nem usei. Dei para os outros. Às vezes até esquecia. Vou olhar o
guarda-roupa e descubro.”
E6: “Umas coisas eu uso, mas muitas coisas eu dei depois de um tempo. Já comprei
calças jeans que ficaram no guarda-roupa. Cheguei a juntar para dar e quando fui
ver tinha calça nova, com etiqueta. Comprada na TPM.”
E7: “Não sei! Comprei várias coisas compradas na TPM. Dou. Acredito que sim. Não
tenho certeza”
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E8: “Os que gosto (sapatos) não desfaço. Alguns têm anos que tenho. Tenho dó de
desfazer. Os que foram comprados por exagero e não gostei, me desfaço deles.”
E11: “À medida que o tempo vai passando vou dando para minhas irmãs.”
E12: “Dava para a minha mãe. Às vezes acontecia assim, minha mãe abria o
guarda-roupa e estava tudo com a etiqueta. Eu dava. Não gostei!”
Estão aqui os relatos mais significativos das 11 mulheres entrevistadas. Uma delas
ficou fora da pesquisa por não apresentar comportamento de compra durante a
TPM. Buscou-se alocar estes relatos nas etapas do processo decisório de compra
segundo o modelo de sete etapas adotado neste trabalho de dissertação. Nem
sempre foi possível realizar uma alocação totalmente lógica, fiel ao modelo. Esta
questão será discutida na análise dos resultados. Em alguns momentos, os relatos
foram resumidos, no entanto o sentido original foi sempre mantido.
Segue-se um quadro resumo dos relatos das 11 mulheres entrevistadas.

Necessidade de
consumir chocolate
Relatou compra de
maquiagem por
impulso, sem
necessidade

Necessidade de
consumir chocolate

Necessidade de
estar bem consigo
a leva ao salão de
beleza, a comprar
bijuterias e a
compras sem
necessidade no
passado

E3
Solteira, sem filhos, universitária, 18
anos. Na TPM:
1-Compra chocolate
2-Comprou por impulso em passado
recente. Acredita que não se repetirá.
Controlada.

E4
Separada, três filhos, universitária, 4045 anos. Na TPM:
Compra chocolates

E5
Solteira, sem filhos, universitária, 37
anos.
1-No presente vai a salão e compra
bijuterias na TPM:
2-Compras compulsivas no passado
(TPM). Hoje mantem controle.

Fez compras sem
necessidade no
passado

Necessidade de
consumir
chocolate.

Tem necessidade
de comprar. A
preferência é por
bolsas

E2
Solteira, sem filhos, universitária,
27anos
Compra compulsiva de bolsas na TPM

E6
Separada, dois filhos, universitária, 30 a.
TPM:
1-Compra chocolate
2-Compras compulsivas em passado
recente.
Hoje não compra por impulso.
Consumo, consciente. Mas fica mais
nervosa.

Relatou compra de
roupa sem
necessidade

Fazer compras em
supermercados

NECESSIDADE

E1
Casada, 2 filhos, universitária,
30-40 anos. Na TPM:
1-Compra de alimentos
2-Comprou por impulso em passado
recente

ENTREVISTADAS

Já sabe onde
encontrar o
chocolate de sua
preferência.

Vai ao ponto de
venda para
identificar o que
precisa comprar.
Compra de roupas
por impulso: gostou

Chocolate:
preferência definida

Prefere mesmo
chocolates
Negociou descontos
na compra das
maquiagens

Chocolate:
preferência definida.
Compra de
maquiagens: buscou
informações diversas
por não conhecer o
produto

Compra o chocolate
de sua preferência.
Se não tem fica
nervosa
Compra de roupas
por impulso.
Dificuldade de
decidir-se.

Compra de roupas
por impulso: gostou
Dificuldade de
decidir-se

Chocolate:
preferência definida
Se não tem
chocolate à mão
busca substitutos

Negocia condições
de pagamento,
descontos

Compra de roupas
por impulso: gostou.

Compara marcas de
sua confiança

AV ALT PRE
COM

Verifica: se o produto
está na moda, o
preço e condições de
pagamento

Vai ao ponto de
venda para
identificar o que
precisa comprar.
Compra de roupas
por impulso: gostou

BUSC INFORM

Consumo razoável de
chocolate. Às vezes
esconde dos filhos. Mau
usufruía das roupas
compradas: mostrava á mãe
e guardava, pois ao chegar
em casa normalmente não
gostava mais da roupa
comprada.

Fica bem consigo, ao ir ao
salão e ao comprar
bijuterias.
Acumulou muitas roupas
que não usou

Sente-se bem
em ir ao salão e
ao comprar
bijuterias.
Sentia-se muito
bem comprando.
Sentia-se
realizada
Permite-se
comprar
chocolate sem
restrições.
Compra de
roupas pelo
prazer de
comprar.

Consome grandes
quantidades. Atribui à
serotonina presente no
chocolate.
Compulsividade

Consome grandes
quantidades de chocolate.
Compulsividade
Usufruiu pouco das
maquiagens compradas

Usa, desfila com a bolsa
comprada e se sente feliz

Usufrui dos alimentos que
compra.
Mostrou as roupas para as
filhas
Não usufruiu das roupas
compradas

CONSUMO

Tenta se
controlar por
causa do
aumento do
peso, mas acaba
comprando

Experimenta
conflitos na hora
da compra. Sabe
que não precisa
do produto mas
se convence de
que precisa
Compra muito
chocolate
Comprou mais
maquiagens do
que precisava.
Sentia-se muito
bem comprando

Sente-se bem
comprando.
“Ama”

COMPRA

QUADRO 11 – RESUMO DOS RELATOS DAS 11 ENTREVISTADAS

Sentia remorsos pelas
compras desnecessárias

Sente-se aliviada em
consumir chocolate

Fica bem consigo, ao ir
ao salão e ao comprar
bijuterias, Ficava muito
irritada e insatisfeita
consigo por ter feito
dívidas com compras
desnecessárias. Trocava
peças.

Considera o resultado do
consumo como paliativo
e retoma o consumo

Chocolate é irresistível.
Não sentiu remorsos,
mas arrependeu-se de
ter comprado em
excesso (maquiagens)

Sente remorsos e acaba
por se perdoar, pois
afinal a sua TPM é um
período muito difícil.

Arrependimento: “O que
que eu fiz?” referindo-se
à compra das roupas

AV ALT PÓS COMP

Acabava dando
as roupas que
adquiriu sem
necessidade.

Escondia
algumas roupas
e depois doava.

-

As maquiagens
estão
guardadas

Doa algumas
bolsas
Guarda outras,
se esquecendo
da compra

Quando não
gosta da
compra acaba
doando.

DESCARTE
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Necessidade de
estar bem consigo
a leva a comprar
roupas mesmo
sem necessidade

Sente-se ansiosa.
A necessidade de
estar bem consigo
a leva a comprar
sapatos mesmo
sem necessidade

Forte necessidade
de consumir
chocolate.

Queria sentir-se
melhor consigo,
mais bonita.

Precisava fazer
algo por si para
sentir-se melhor.
Acreditava
conseguir através
da compra.

E7
Casada, uma filha, universitária, 30
a. TPM:
Compra roupas pelo prazer de
comprar. Cancelou o cartão de
crédito para ter mais controle
sobre o consumo. Consumo
consciente, agora.

E8
Solteira, sem filhos, universitária,
42 anos
Na TPM: compra compulsiva,
especialmente sapatos. Mantém
bom controle sobre o seu
orçamento.

E9
Solteira, sem filhos, universitária,
34 anos.
Na TPM: compra e consome
chocolate

E11
Solteira, sem filhos, universitária,
27 a. TPM: Saiu para comprar
estojo de maquiagem. Quis
comprar algo mais. Gostou muito
de 3 bolsas que a vendedora lhe
mostrou.

E12
Casada, uma ilha, universitária, 28
anos.
As suas compras na TPM não
foram bem sucedidas, hoje
definitivamente não compra mais
neste período.

Gastou muito tempo
para decidir se
comprava uma ou as
três bolsas.

Esforçava-se para
escolher um modelo
que lhe agradasse e
quase sempre falhou
nestas escolhas

Não buscava
informações.
Procurava algo que
gostasse, mas
sempre teve pouco
sucesso em fazer
escolhas na TPM.

Compra o chocolate
de sua preferência.

Não importa o preço.
Se necessário
parcela, mas compra.

Roupa ou sapato?
Resolve a questão
comprando o mais
barato. Justifica ser
uma necessidade.

AV ALT PRE
COM

Precisava saber se
as bolsas estavam
na moda e se
ficavam bem em si.

Já sabe onde
encontrar o
chocolate de sua
preferência.

Não busca
informações, age por
impulso. O que
importa é gostar. O
que a vai deixar
bonita

Não busca
informações, age por
impulso. O que
importa é gostar. O
que a vai deixar
bonita

BUSC INFORM

Quadro 11 - Resumo dos relatos das 11 mulheres entrevistadas

NECESSIDADE

ENTREVISTADAS

No ato de compra
já se mostrava
arrependida, mas
levava o produto.

Sente-se aliviada
comprando.
Comprou as
3 bolsas.
Receou
arrepender-se.

Permite-se
comprar
chocolate sem
restrições

Só compra o que
gosta e se sente
muito bem em
comprar

Sente euforia ao
comparar.
Compra sem
necessidade, mas
só compra o que
realmente vai
usar.

COMPRA

Nunca conseguiu usufruir de
suas compras feitas durante
a TPM. Sempre se
arrependia e buscava trocar.

Sentiu necessidade de apoio
após ter comprado as 3
bolsas. Procurou apoio na
irmã

Consumo pequeno de
chocolate, mas este é
indispensável. Não fica sem
ele.

Em casa mostra para todos.
Gosta de exibir os sapatos
que comprou.

Não é de exibir, mas faz
questão de usar no mesmo
dia, ou no dia seguinte.

CONSUMO

Doava para a mãe
roupas com etiqueta
que não gostou.

Doa para as irmãs,
com o tempo.

Entrou em crise por ter
comprado 3 bolsas.
Não via necessidade na
compra. A irmã a
convenceu de que se
comprou é porque
precisava

Decidiu não comprar
mais nada na TPM, pois
sempre se engana.

-

Dos sapatos que
gosta muito, não se
desfaz. Os demais,
doa.

Não soube dizer como
descartou suas
compras. Não tem um
procedimento
costumeiro.

DESCARTE

Permite-se comprar
chocolate sem
naturalmente.

Se compra algo que
depois não gosta,
justifica-se: “Eu mereço,
trabalho muito!”

Acredita que na TPM a
pessoa fica meio
confusa, perde a
identidade e está sujeita
a comprar coisas que
não têm a ver consigo.

AV ALT PÓS COMP
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS DA PESQUISA
Este trabalho de dissertação se constituiu, do ponto de vista de sua metodologia de
pesquisa, de um estudo exploratório (GIL, 1996, p. 41), envolvendo multicasos
(TRIVIÑOS, 1987, p.133), conduzido por meio de uma abordagem qualitativa.
(COLLIS & HUSSEY, 2005, p. 26). O instrumento de pesquisa utilizado foi a
entrevista semi-estruturada (TRIVIÑOS,1987, p. 145).
Este estudo teve como unidade de análise um grupo de 12 mulheres universitárias
de classe média, residentes em Belo Horizonte, com faixa etária que variou dos 18
aos 44 anos.
5.1 TPM e o comportamento de compra de um grupo de mulheres
O objetivo geral deste estudo foi estudar os possíveis efeitos da tensão prémenstrual ou TPM sobre o comportamento de compra de um grupo de mulheres.
Uma primeira questão, diante deste objetivo, estava no próprio conceito de TPM
com o qual se pretendia trabalhar.
O conceito de TPM passou por um processo de banalização. Assim, há de um lado
um conceito de TPM popular (“Ela está de TPM!”) e de outro, conceituações
tecnicamente elaboradas, científicas, baseadas em critérios, no campo ciência da
medicina. No entanto, mesmo no campo médico, observa-se uma certa pluralidade
de classificações, o que pode implicar em concepções e diagnósticos diferenciados.
De acordo com Giani Cezimbra, ginecologista e técnica da Área Técnica de Saúde
da Mulher do Ministério da Saúde, a TPM é uma síndrome, envolvendo, assim, um
conjunto de sinais e sintomas. Os casos de maior intensidade são denominados de
disforia pré-menstrual, quadro inclusive, psiquiátrico. A disforia atinge cerca de 8%
das mulheres com TPM (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).

158

Lark apud Mapuranga (2003, p. 81), discorre sobre a classificação da TPM em
quatro subgrupos, proposta por Abraham3, de acordo com a predominância da
sintomatologia apresentada: grupo A que sofre de alterações de humor, o grupo C
que sofre de compulsões pelo consumo de carboidratos, doces, chocolates e álcool;
o grupo D que sofre depressão e o grupo H de hiper-hidratação, que apresenta
predominância de sintomas como inchaços e seios doloridos.
Levando-se em conta os relatos das 12 mulheres inicialmente entrevistadas e suas
marcações na lista de sintomas adotada como critério (Marot, 2004) de participação
na pesquisa, não foi possível identificar um padrão de predominância de sintomas
que permitisse uma classificação em subgrupos, conforme a classificação descrita
por Lark (2001). O que se pode observar foram apenas dois subgrupos: um de
mulheres que consomem chocolate e outro de mulheres que consomem roupas,
sapatos e acessórios que diferem entre si apenas no tange ao objeto de consumo.
Fora isto, estes dois subgrupos, são praticamente idênticos, ou seja, as suas
integrantes têm em comum todos os outros mesmos sintomas, depressão, inchaços
e alterações do humor. Deste modo, neste grupo de pesquisa não foi observada a
classificação referenciada por Lark apud Mapuranga (2003, p. 82).
Por outro lado, há que se destacar que a categoria “C” de compulsões, descrita por
Lark apud Mapuranga (2003, p. 81), refere-se apenas à compulsão pelo consumo de
um grupo de produtos da categoria alimentar. Não há referência a outros tipos de
comportamentos compulsivos como os observados neste estudo. O grupo “C” sofre
de compulsões pelo consumo de carboidratos, doces, chocolates e álcool, neste
período. Este é um dado empírico, no que se refere ao chocolate que foi também
observado neste estudo. Resta buscar melhor compreendê-lo.
Retomando a questão de um conceito de TPM com base em seus sintomas, há que
se considerar que a medicina já identificou e descreveu mais de 150 sintomas que
variam de mulher para mulher e, mesmo na mesma mulher, de mês para mês. Lark,
2001 (apud Mapuranga 2003, p 77). O fato é que de comum entre os sintomas há as

3

Ex- professor da Universidade da Califórnia
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categorias de sintomas físicos e psicológicos envolvendo fatores intelectuais e
afetivos.
Deste modo, pareceu ser razoável, conceber e entender a TPM ou Tensão PréMenstrual como uma vivência psicofisiológica da mulher típica da etapa do ciclo
ovariano que precede à menstruação, caracterizada por sintomas físicos,
psicológicos e emocionais de intensidade e frequência variáveis. A intensidade dos
sintomas coloca a TPM na categoria de uma tensão, de uma síndrome ou de uma
disforia, nos casos mais graves. Há mulheres, no entanto, que praticamente não
experimentam sintomas, neste período, portanto estas mulheres não sofrem de
TPM. Assim, o período pré-menstrual não é necessariamente vivenciado como TPM
por 100% das mulheres. As estatísticas brasileiras revelam que cerca de 80% das
mulheres experimentam, segundo dados do Ministério de Saúde.
Nestes termos, é oportuno comparar o estudo empreendido nesta dissertação com o
da pesquisadora inglesa Karen Pine da Universidade de Hertfordshire, na Inglaterra.
Pine (2009) conduziu uma pesquisa quantitativa com 443 mulheres inglesas sobre a
propensão a compra destas mulheres, durante a fase pré-menstrual ou fase lútea do
ciclo ovariano. Este estudo foi divulgado nos meios de comunicação brasileiros com
uma pequena, porém bastante usual e importante distorção: foram tomadas como
sinônimas as expressões “período pré-menstrual” e “TPM – tensão pré-menstrual.” A
pesquisa de Pine (2009), no entanto, se ateve ao comportamento de compra
feminino exclusivamente no período pré-menstrual, sem distinguir se o grupo
pesquisado vivenciava ou não a Tensão Pré-Menstrual, neste período. Este trabalho
de dissertação, por sua vez, difere em dois aspectos do estudo de Pine (2009).
Primeiro por ser um estudo qualitativo e segundo, por ter estudado o comportamento
de compra de mulheres no período pré-menstrual, mas de mulheres que vivenciam a
TPM neste período. Oportunamente retornaremos a uma comparação dos
resultados destes dois estudos.
Com relação ao critério de participação na pesquisa, para os propósitos deste
trabalho, optou-se pelo critério adotado por Marot (2004). Segundo este critério, a
TPM é identificada em mulheres que em um intervalo de 12 meses apresentam, na
maioria de seus ciclos, cinco dentre oito sintomas típicos (humor deprimido, raiva ou
irritabilidade, dificuldade de concentração, falta de interesse pelo que se costuma
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gostar, aumento do apetite, insônia ou hipersonia, sensação de falta de controle
sobre si mesmo e algum sintoma corporal).
Assim, foram selecionadas 12 mulheres entre 14, que atenderam a este critério para
participar deste estudo, tendo sido eliminada uma delas que declarou não efetuar
qualquer tipo de compra durante a TPM, devido à intensidade de seus sintomas que
a obrigavam a um recolhimento, neste período.
O critério de Marot (2004) mostrou-se bastante eficaz na seleção das mulheres
pesquisadas.
Todas as 12 mulheres, sem exceção, relataram viver um período de TPM turbulento,
dramático, difícil de ser transposto, bastante penoso, devido à questões físicas como
dores e inchaços e as questões ligadas aos afetos, envolvendo alterações do humor,
emoções, sentimentos e atitudes, com consequências para suas vidas. 100% das
entrevistadas se incluíram nos critérios “Raiva e irritabilidade”, “Sensação de falta de
controle sobre si mesma” e “Algum sintoma corporal’ e “91% em humor deprimido.”
Os relatos sobre o estado de humor de natureza negativa, voltado à irritabilidade, o
chamado no cotidiano, de “mau humor,” se constituiu em um denominador comum
para todas as entrevistadas. Este humor tornava estas mulheres propensas a
reações emocionais condizentes com este estado, corroborando, deste modo, as
visões de (COON, 2005, p.377; DAMÁSIO, 2000, p 430; GONDIM e SIQUEIRA,
2004. p 211; ROBBINS, 2005, p. 98) segundo os quais, os humores se constituem
em um estado emocional brando não dirigido especificamente a um objeto e
duradouro que inclina as pessoas a ações condizentes com este estado emocional.
Na TPM, este estado de humor parece estar potencializado, mais carregado,
encontrando-se além do brando exercendo forte influência sobre os sistemas da
personalidade. O ego não consegue cumprir plenamente o seu papel racional e o
superego cede às manifestações emocionais do id. A culpa, posteriormente é
inevitável.
A partir de um humor irritadiço, típico da TPM, estas mulheres relataram a sua
propensão a se mostrarem pouco tolerantes, impacientes, agressivas. “Brigo com
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todo mundo, brigo com a minha mãe, brigo com o meu pai, com o cachorro, brigo
por tudo”. “É... as pessoas mais próximas de mim que... às vezes eu desconto, né?”
Falas como estas, bem como muitas outras relatadas na apresentação de
resultados, evidenciam exatamente a medida em que o estado de humor torna a
pessoa inclinada a reagir emocionalmente no sentido de seu estado de humor.
Do mesmo modo, outra grande maioria (91%) das entrevistadas relataram que
experimentam também um estado de humor deprimido. Sentem-se tristes. Mostramse chorosas. Choram por qualquer coisa, até por algo que pensam. Esta
hipersensibilidade predispõe estas mulheres na TPM a fazerem “tempestades em
copo d´agua.” Expressões como “coisas sem importância acabam se tornando assim
como um problemão para mim, quando estou nesta fase” evidenciam e confirmam a
observação de Mapuranga (2003, p.77) “mulheres com TMP podem reagir a um fato
banal com uma resposta trágica”.
Alinhados a estes estados de humor de irritabilidade ou deprimido, relatos referentes
à dificuldades nos relacionamentos, como consequência destes tipos de humor,
durante a TPM, também marcaram as falas de todas as entrevistadas, sem exceção:
“Para mim é péssimo, porque eu fico totalmente diferente, o meu humor altera o
tempo todo, fico mesmo nervosa, tudo me irrita” ou “Eu começo a me incomodar
quando eu passo a incomodar os outros, que eu começo a implicar com todo
mundo, que uma coisa assim pequena me deixa irritada” são apenas algumas das
falas que confirmam a proposição de Mapuranga (2003, p. 78): as variações de
humor típicas da TPM comumente

geram

conflitos pelas alterações de

personalidade observadas e manifestadas por reações distintas diante de fatos
idênticos durante o mês. Estas mulheres apresentam uma identidade flutuante,
revelando outra personalidade durante a TPM, o que torna as relações complicadas.
Os relatos de brigas, que se constituem em discussões com familiares e pessoas do
círculo de relacionamento, da expressão incontrolada de emoções como a raiva, de
atitudes como a intolerância e a impaciência, têm como tendência a realimentação
do mesmo quadro de humor através de sentimentos de fundo e da expressão de
emoções, confirmando a proposição de Damásio (2000, p 362). Segundo este autor,
os sentimentos de fundo são fortemente associados ao humor que é constituído de
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sentimentos de fundo modulados e contínuos e de sentimentos modulados e
contínuos de emoções primárias.
Nestes termos, pode-se considerar que começa a ser elucidada, como proposto no
primeiro objetivo específico desta dissertação, a natureza dos processos emocionais
inerentes à TPM com base nas teorias existentes sobre as emoções e com base nos
posicionamentos teóricos adotados.

Naturalmente novas complementações

ocorrerão ao longo desta discussão de resultados, especialmente no que ser referir
a comportamento de compra.
Por hora, no entanto, parece razoável admitir que a despeito de não ser
completamente compreendido todo o processo que envolve a TPM (MAPURANGA,
2003, p. 75), do ponto de vista fisiológico, de acordo com a literatura, o fenômeno
parece estar relacionado a distúrbios nos níveis de estrogênio e progesterona na
fase lútea do ciclo ovariano, associados a fatores emocionais e de alimentação. A
predominância de estrogênio provoca ansiedade, a de progesterona, a depressão.
(LARK apud MAPURANGA 2003, p 82). Do ponto de vista dos afetos, o que se
observou neste estudo, foi que estados de humor tendem a produzir reações
emocionais condizentes com o estado de humor que as originou e estas reações
tendem a manter este estado de humor original, o que se mostra coerente com os
pontos de vista propostos por Damásio (2000, p 362).
O segundo objetivo específico deste trabalho de dissertação foi definido como
identificar outros comportamentos associados ao período de TPM, ou seja,
estratégias adotadas pelas entrevistadas para melhor conviver com ela. Os relatos
obtidos são dados de caráter apenas descritivo e foram extensamente detalhados na
sessão anterior deste trabalho, inclusive graficamente (ver gráfico 3). Desde modo,
pode-se considerar cumprido o segundo objetivo específico deste trabalho, sendo
que o conjunto de estratégias adotadas pelas entrevistadas pode ser classificado em
oito categorias a saber: não tomar decisões importantes durante a TPM – adiá-las;
avisar, previnir as pessoas que se está na TPM; tratamentos clínicos; buscar
distrações diversas como ver TV, ocupar-se, sair, dirigir, etc.; isolar-se e repousar;
consumir alguma coisa, sendo que algumas entrevistadas adotam, por vezes,
simultaneamente, mais de uma estratégia para conviver com a TPM.
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Para os propósitos desta seção, importa a constatação de que a estratégia mais
utilizada foi a de adoção de alguma forma de consumo (91,67%) das entrevistadas,
visto que este dado responde ao terceiro objetivo específico: identificar se as
mulheres do grupo em estudo são mais ou menos propensas a compras durante a
TPM.
Em termos quantitativos, são 11 mulheres em 12 que compram na TPM, sendo que
uma, devido à intensidade dos sintomas de sua TPM, adota o repouso como
estratégia. Os sintomas lhe são tão pesados devido a dores, irritabilidade e
impaciência que mal consegue frequentar ao trabalho e a escola, não se dispondo a
qualquer tipo de compra. Como não compra, não havia sentido prosseguir o estudo
com esta pessoa.
Em termos qualitativos, todas as 11 restantes declararam que se mostram mais
propensas a algum tipo de consumo durante suas TPMs. Relatos como “Se deixar
eu compro o mundo”, “Torno- me uma compradora compulsiva de bolsas”, “Eu como
muito chocolate. Eu já gosto muito, mas nesta fase eu como mais chocolate” são
apenas alguns pinçados da descrição dos resultados que evidenciam forte
propensão à compras durante a TPM, respondendo, assim positivamente ao terceiro
objetivo específico.
O quarto objetivo estava atrelado ao terceiro. Caso a propensão a compras fosse
confirmada, o quarto objetivo seria identificar os tipos de compras mais frequentes
empreendidos pelas entrevistadas. Este objetivo pode também ser considerado
como cumprido já na seção anterior por se tratar de um dado descritivo, que
responde a questão por si.
A análise dos relatos das entrevistadas revelou um entrelaçamento de dados
envolvendo o consumo durante a TPM, no presente, no passado e o tipo de
consumo destas mulheres. Através do diagrama da Figura 19 pode-se identificar,
neste contexto, dois grupos distintos: o grupo que consome chocolate e o grupo que
consome produtos diversos relacionados ao vestuário e à beleza: roupas, sapatos,
bolsas, bijuterias e salão de beleza em uma dimensão de presente e passado.

164

Esta constatação redirecionou, de certa forma, este estudo que passou então a
considerar o estudo de cada um destes grupos em separado, que foram
denominados de grupo “C” de chocolate e grupo “D” de diversos, conforme bastante
delimitado na seção anterior.
Chega-se, assim ao quinto e sexto objetivos que se constituem no maior desafio
deste estudo e que por estarem intimamente relacionados serão tratados
conjuntamente.
5- Elucidar os possíveis efeitos da TPM nas diversas etapas do comportamento de
compra de um grupo de mulheres em estudo.
6- Elucidar os processos mentais e emocionais envolvidos no comportamento de
compra de mulheres durante a TPM segundo a perspectiva psicanalítica.
A análise e discussão dos resultados serão feitas primeiramente sobre o grupo “C”,
o grupo de entrevistadas que consome chocolate na TPM.

5.1.1 O reconhecimento da necessidade de compra de chocolate durante a
TPM.
Observa-se que, igualmente para as quatro entrevistadas, a necessidade de comer
chocolate é algo que aparece de repente, uma vontade que surge como se fosse do
nada e que prenuncia a chegada da TPM. Estas mulheres descobrem que estão
entrando na TPM quando começam a sentir o desejo de comer chocolate. A pessoa
está então, sob os efeitos de uma necessidade crescente, cada vez mais exigente,
tão vital quanto a “fome” conforme relatou a entrevistada E3. É uma necessidade
mandatória, forte, portanto, de caráter compulsivo. Os relatos das entrevistadas não
deixam dúvidas da natureza compulsiva (NEMIAH, 1976, p. 303) desta necessidade.
Algumas delas utilizaram a palavra “compulsivamente” para expressar a sua
necessidade. Outra expressou a natureza compulsiva de seu consumo através da
quantidade consumida e procurou explicar o seu consumo recorrendo ao
mecanismo de racionalização (LAPLANCHE e PONTALIS, 1985, p. 544)
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argumentando que o chocolate tem serotonina. Finalmente uma entrevistada
também racionaliza, ao argumentar que não se considera compradora compulsiva,
mas que a única coisa que não consegue controlar é o chocolate. O conceito
compradora compulsiva aqui foi, provavelmente, por ela rejeitado, por não consumir
grandes quantidades, no entanto, ao assumir que não consegue se controlar, ela
está fornecendo um dos elementos essenciais ao comportamento compulsivo que é
a de experimentar um impulso irresistível de executar um ato. O segundo elemento é
executar este ato de forma repetitiva. Neste caso, a evidência foi de ser um ato que
se repete em todas as TPMs.

5.1.2 Busca de informações para a compra de chocolate
Para as entrevistadas, há algo interno que parece ter se tornado uma demanda que
determina nitidamente o objeto de consumo, fazendo com que elas saibam
exatamente o que querem: chocolate. Assim, não há necessidade de busca de
informações, sobretudo externas.

5.1.3 Avaliação de alternativas pré-compra do chocolate
As entrevistadas mantêm, também nesta etapa, uma uniformidade no padrão de
comportamento no que se refere à avaliação de alternativas pré-compra. Como
estão seguras de suas preferências incluindo preço, marca e características e já
sabem onde encontrar o produto, não há espaço para uma análise de alternativas de
compra, exceto para E4 que na falta de condição de comprar o chocolate recorre a
achocolatados em pó.
Ao se empreender uma análise destas três etapas iniciais do comportamento de
compra destas quatro consumidoras de chocolate, durante a TPM, sobre a
perspectiva do modelo de pesquisa proposto para este estudo (Figura 18), alguns
pontos importantes vão se destacar.
O primeiro deles é que o modelo se refere ao comportamento de compra enquanto
um processo de solução de problemas, ou seja, uma “ação constante, ponderada,
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tomada para trazer satisfação de uma necessidade.” (ENGEL, BLACKWELL e
MINIARD, 2000, p. 92). Para estes autores, o consumidor identifica ou reconhece
uma necessidade sempre que percebe uma diferença entre uma situação
considerada ideal e uma situação real. Esta diferença é, então, o problema do
consumidor que precisa ser resolvido. Mas aqui não há esta diferença. Há a própria
necessidade ou o desejo de comer chocolate. Uma necessidade compulsiva. O
como satisfazer esta necessidade, este desejo, inclusive, já é de todo conhecido por
estas mulheres. Assim, as etapas de identificar a necessidade e de como satisfazêla já estão resolvidas. As consumidoras estão, assim, diante de uma solução de
problema limitada, quando o reconhecimento da necessidade leva diretamente à
compra (ENGEL, BLACKWELL e MINIARD, 2000, p. 103), afinal chocolate é fácil de
encontrar e não é algo tão caro que demande maiores empenhos na busca de
alternativas. Por outro lado, em termos de comportamento do consumidor, estas
consumidoras se revelam guiadas por benefícios hedonistas, adotando uma
orientação plenamente emocional. Nestes casos, o que vale é o que este objeto é
capaz de proporcionar em termos de prazeres sensoriais, de sonhos e ou de valores
estéticos, mediante a aquisição. (ENGEL, BLACKWELL e MINIARD, 2000, p. 92).
Deste modo, do ponto de vista do comportamento do consumidor, a compra de
chocolate, para estas entrevistadas, acontece, na maioria das vezes, mediante o
modelo de solução de problema limitada, de modo compulsivo. Observou-se, no
entanto, o relato eventual de compra por impulso (ROOK apud ENGEL,
BLACKWELL e MINIARD, 2000, p. 155), “É ver o chocolate e comprar” (E4).
O segundo ponto está na perspectiva psicanalítica. O conceito de necessidade,
especificamente o de uma necessidade biológica, como a de alimentar-se, implica
em ser satisfeita. As necessidades têm natureza pulsional, elas têm de ser
satisfeitas (GARCIA-ROSA, 1984, p. 83). Uma pulsão, após o seu despertar, não
pode ser destruída, nem inibida, pois exigirá determinantemente a sua satisfação,
seja por via direta ou indireta (GARCIA-ROSA, 1984, p.127). No entanto, na
perspectiva psicanalítica, essa necessidade, no caso destas consumidoras, não é
mais uma necessidade puramente biológica de alimentar-se, que encontra
satisfação em um objeto específico, o alimento, que após ingerido, leva a uma
satisfação razoável. Se há um objeto específico, o chocolate, a diferença é que ele
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não satisfaz, é uma satisfação fugaz, não duradoura, que ressurge rapidamente. O
processo de satisfação, mediante mecanismos de defesa (HALL & LINDZEY, 1973,
p. 64) próprios, particulares da psicologia íntima de cada uma destas mulheres, que
somente uma análise em profundidade poderia revelar, assumiu caráter compulsivo,
mandatório, repetitivo. Não são as consumidoras que consomem o chocolate, elas é
que são consumidas pelo chocolate. É algo compulsivo, incontrolável (NEMIAH
1976, p. 303).
Essas consumidoras têm personalidades diferentes. O grau de comportamento
compulsivo manifestado por cada uma não é o mesmo. O grau de censura e
controle (FREUD, 1923-1925, p. 53) que cada uma se impõe também o é. Sendo o
objeto de consumo chocolate algo relativamente barato, que não implica em gastos
comprometedores, essas consumidoras não encontram maiores restrições e
censuras internas por parte do superego (FREUD, 1923-1925, p. 53) e assim a
compra é uma consequência inevitável, sobretudo diante de uma força compulsiva
interna.

5.1.4 A compra, o consumo do chocolate e a avaliação pós-compra.
Como visto, no geral, as consumidoras de chocolate se comportam segundo o
modelo solução de problema limitada, no qual o reconhecimento da necessidade
leva diretamente à compra (ENGEL, BLACKWELL e MINIARD, 2000, p. 103). Deste
modo, identificada a necessidade, o desejo de comer chocolate, o passo imediato é
a compra das marcas de costume nos locais de costume ou nos mais próximos. No
que diz respeito ao consumo observou-se dois grupos dentro do subgrupo
chocolate. Em um grupo, o consumo de chocolate acontece de forma razoável no
que se refere à quantidade. No outro, no entanto, o consumo é sem dúvida,
exagerado, a ponto de provocar mal estar e problemas digestivos. A força do
comportamento compulsivo nestes dois casos é bastante intensa. Essas
entrevistadas se mostraram capazes de empreender análises realistas sobre a
inadequação de seus comportamentos, evidenciando a capacidade de seus egos de
agir de acordo com o princípio da realidade (FREUD 1923-1925, p. 38 e 39). No
entanto, não se mostram capazes de deter a ingestão contínua e insistente do
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produto, evidenciando a natureza compulsiva de seu comportamento (NEMIAH
1976, p. 303). Nos relatos destas duas entrevistadas, no entanto, observam-se a
preocupação com a saúde ou com o peso, que induzem a esboços de tentativas de
controle, função do superego (FREUD, 1923-1925, p. 53).
As duas entrevistadas, cujo grau de compulsão é menor, que não ficam sem o
chocolate, mas que não consomem quantidades exageradas, parecem não sentir
necessidade de um auto policiamento. Não se observa nelas um superego vigilante,
em estado de alerta para exercer controle, nem sentimentos de culpa frente ao
consumo. Elas se permitem consumir o chocolate. Uma nota de censura é percebida
em uma delas, ao declarar que chegou a esconder chocolates dos filhos. No
entanto, riu do fato, revelando conviver sem maiores desgastes internos com a sua
realidade. Duas dessas entrevistadas foram também incluídas no grupo de
consumidoras de produtos diversos, assim, na seção seguinte serão considerados
outros aspectos do comportamento de compra e da dinâmica de suas
personalidades.
Segue-se a análise e discussão dos relatos das entrevistadas que compram
produtos diversos durante a TPM.

5.1.5 O reconhecimento da necessidade de compra de bens diversos na TPM
Antes de abordar o reconhecimento da necessidade de compra para este grupo de
mulheres, é oportuno retomar brevemente o cenário, o ambiente subjetivo no qual
essa necessidade desponta.
Para todas estas mulheres, o pano de fundo é o quadro emocional associado à
TPM, o estado de humor, a vivência subjetiva de cada uma na sua TPM. Um período
no qual a vida fica difícil, pesada, quando se experimenta um vazio, de uma falta de
algo inexplicado, que traz consigo a ansiedade, a tristeza sem explicação, a
irritação, a aflição, a indecisão.
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Neste contexto, os relatos destas consumidoras revelam que para boa parte delas a
necessidade de compra é um tanto quanto difusa. O que elas na realidade
experimentam é uma vontade de comprar. Mas o quê? Não há, a priori, uma
identificação de uma necessidade real de algo, de uma diferença entre uma situação
considerada ideal e uma situação real que é o que define uma necessidade
(ENGEL, BLACKWELL e MINIARD, 2000, p. 96). Estas mulheres experimentaram
uma necessidade de consumo, de adquirir algo, de suprir um falta, de suprir alguma
coisa indefinida (PINTO, 2003), mas não de uma necessidade específica, objetiva,
evidente. Há, no máximo, uma definição por comprar alguma coisa no supermercado
ou comprar roupas. Algumas das entrevistadas expressaram isto claramente. Elas
simplesmente saíram para comprar e no ambiente de compras é que encontraram
pistas que as ajudaram a definir que produtos estavam “necessitando.”
Para algumas, há subjacente à vontade de comprar, a necessidade de se sentirem
melhor consigo mesmas, de se sentirem mais bonitas, ou menos feias. O inchaço
inerente à TPM as faz se sentirem gordas, desajeitadas e feias. Uma roupa, um
sapato, o salão de beleza, ou acessórios são os elementos que poderiam resgatar a
beleza perdida na TPM e, assim, estes objetos se tornaram necessários, se
tornaram objetos de desejo. No imaginário destas mulheres estes elementos
prometem preencher aquele vazio, trazer de volta aquele algo perdido, a satisfação
original (FREUD apud GARCIA-ROSA, 1984, p.145). No imaginário destas
mulheres, este algo está no mundo exterior. Em algo que elas podem comprar.

5.1.6 A busca de informações para compras quase sempre desnecessárias
A fase de busca de informações é aquela na qual o consumidor procura indícios
internos ou externos para se certificar se o produto a ser comprado vai atender
realmente suas necessidades (ENGEL, BLACKWELL e MINIARD, 2000, p. 124).
Como os relatos, no geral, revelaram muito pouco sobre necessidades objetivas que
pudessem conduzir à fase de busca de informações, o que se observou foi que parte
dessas mulheres encontrou, quase sempre no ambiente das lojas, a definição
daquilo que passou a ser uma necessidade, um desejo. Estas necessidades foram
definidas nas vitrines, nos mostruários, nas bancas, nas araras e em seus cabides e
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na interação com os vendedores. Aí estas consumidoras encontraram os estímulos
que as conduziram a um definitivo “eu preciso de algo assim, isto parece ser bom
para mim.” “Esta blusa, ou este sapato, ou esta bolsa, ou este acessório parece ter
algo a ver comigo, porque estou feia, porque não estou bem e ele vai me fazer
bonita, vai me fazer bem.” E nas lojas, o que se fez valer foi o valor subjetivo (gosto
porque é bonito, porque está na moda), esse foi valor que preponderou. Assim não
há muito que se informar sobre o produto, exceto no caso de ser um produto
desconhecido, como na compra de maquiagens feita por E7. A essas consumidoras
restou avaliar as alternativas pré-compra.

5.1.7 Avaliação de alternativas pré-compra
O que se vai observar nos relatos das entrevistadas é a presença quase constante
da lógica do se gostei vou comprar, da fase anterior, pois nesta etapa também vai
preponderar o fator subjetivo. Algumas entrevistadas declararam diretamente o
caráter impulsivo de suas compras, segundo o padrão: ver, gostar, comprar. A
questão do preço, em todos os casos e em dado momento, foi sempre irrelevante.
Se não foi possível pagar a vista, recorreu-se ao parcelamento, mas a compra foi
feita. Outras se mostraram capazes de empreender alguma negociação e outras, se
não encontraram em uma loja o produto desejado, foram buscar alternativas em
outra.

5.1.8 A compra de algo nem sempre objetivamente necessário
O comprar sem uma necessidade objetiva real e em grande quantidade foi
praticamente uma constante nos relatos dessas mulheres em suas TPMs. As
compras foram decididas com base em “se achei bonito, se gostei, se está na moda,
compro”. A falta de uma necessidade real e o volume de compras, também no geral,
induzia estas compradoras a um penoso e longo estado de indecisão. Para estas
consumidoras, o ego estava consciente da não necessidade objetiva da compra. O
clamor do id, no entanto exercia forte pressão. O superego alertado questionava
vigorosamente. Isto explica o longo processo de indecisão. Uma entrevistada, no
presente, não compra mais durante suas TPMs devido às suas sofridas indecisões,
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aos sucessivos insucessos e arrependimentos pós-compra. Também no geral,
houve a predominância dos relatos de grande prazer no ato de comprar. Expressões
associadas a euforia, a alívio das tensões, sentir-se muito bem, sentir-se realizada
marcaram os relatos, confirmam a visão de Rook apud ENGEL, BLACKWELL e
MINIARD (2000, p. 155), segundo a qual o impulso de comprar é hedonicamente
complexo e pode estimular o conflito emocional. Além disso, a compra por impulso
tende a ocorrer com consideração diminuída em relação a suas consequências.

5.1.9 Interpretando as compras diversas segundo o modelo teórico proposto
Assim como foi feito para as consumidoras de chocolate, o momento é o de
empreender uma análise das etapas iniciais do comportamento de compra das nove
consumidoras de produtos diversos, durante a TPM, sobre a perspectiva do modelo
de pesquisa proposto para este estudo (Figura 18).
O que se observa, com relação a este grupo, nas fases iniciais, é a existência de um
padrão de compra predominantemente compulsivo, mesclado, em alguns casos, por
compras por impulso. Isto explica a dificuldade de encontrar, com clareza, no
comportamento de compras dessas consumidoras, elementos relativos às fases de
identificação de necessidades, de busca de informações e de avaliação de
alternativas pré-compra. Essas fases são pressupostos obrigatórios no modelo de
comportamento de compra sob a perspectiva de solução de problemas. (ENGEL,
BLACKWELL e MINIARD, 2000, p. 106). Nas compras por impulso, não se
observam estas fases.
O padrão compulsivo, a despeito de seu caráter mandatório, no sentido de que a
compra tem que ser feita, ainda proporciona certo espaço, na fase de avaliação précompra e da compra, para uma análise, para ponderações referentes escolha do
produto, a preço, a condições de pagamento, enfim, das alternativas existentes. Já o
padrão impulsivo, leva pouco em conta as consequências. O resultado mais
frequente é o endividamento. A combinação de compra compulsiva e de compra por
impulso é, quase sempre, bastante perigosa, desastrosa para o consumidor (FABER
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e O´GUINN apud MONTEIRO, 2006 p. 52). Felizmente, os casos aqui estudados,
não se revelaram tão extremados.
Na perspectiva psicanalítica, a compra compulsiva é vista como uma forma de busca
por uma completude (ligação completa entre mãe e filho) que jamais pode ser
alcançada, porque se trata de um estado que na realidade nunca existiu. É algo
perdido para sempre (GARCIA-ROSA, 1988, p. 45). É uma busca ilusória, inerente
à própria constituição do ser humano, é uma busca imaginária, no entanto, vivida
como verdadeira, como uma perda real, portanto real para a pessoa, para o ser
humano. Pode-se considerar que, para algumas pessoas, a experiência desse vazio
originário de uma separação ou perda inicial, dessa falta, é experimentado pelo ego
de forma intensa, angustiante. A pessoa experimenta apenas o componente afetivo
(angústia) referente a esta perda que não pode ser recalcado, no entanto, não tem
consciência do seu componente ideativo, que é forçado pelo ego, mediante o
mecanismo do recalque, a permanecer inconsciente (FREUD apud GARCIA-ROSA,
1984, 127). Este embate gera níveis altos de ansiedade. A necessidade de resgatar
a completude perdida, mediante o mecanismo de defesa de deslocamento, se
direciona para objetos possíveis de serem adquiridos. Na prática, para livrar-se do
sentimento de vazio, de falta, a pessoa procura e cria oportunidades de experiências
que geram satisfação imediata e garantida. A compra pode ser uma delas. A
pessoa aprende que comprar produz um prazer imediato e, por vezes, subsequente
através da admiração dos outros pelo produto comprado. O resultado, no entanto, é
a curto prazo. O vazio logo está de volta, pois o mecanismo compulsivo está
operando. A pessoa se vê compelida a comprar, mais e mais vezes, a comprar
novamente, a comprar muito, no intuito de assegurar uma satisfação mais
prolongada. Ao tentar comprar, possuir, tomar posse de algo que complemente o
seu vazio, a pessoa se torna ironicamente, ela própria possuída, consumida pelo
consumo.
Assim como observado para as consumidoras de chocolate, estas mulheres têm
constelações de personalidade particulares que definem a sua individualidade, os
seus comportamentos e atitudes pessoais. A dinâmica desta constelação parece ser
bastante influenciada no período da TPM.
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Uma delas se mostra plenamente consciente de seu vazio interior, de algo faltante, e
que se torna grande e poderoso na sua TPM, e que, no entanto, não poderá ser
preenchido por nada, apenas de modo paliativo. Assim, a alternativa que vislumbra é
comprar bolsas. O que esta mulher precisa tanto guardar? O quê? Seria uma
tentativa de guardar o seu vazio, tão bem guardado que não lhe viesse à vista?
Quem pode saber? Freud? Freud pode dizer: isto é uma evidência da
indestrutibilidade das pulsões e do caráter repetitivo das obsessões e das
compulsões. Eu concordaria com ele. Mas e a moça? Terá que continuar
comprando? Quisera ajudá-la. Por hora, não sei como. Pude ouvi-la, assim como as
demais, em suas aflições, em seus dramas. Que bom que até rimos.
Outra relatou que, hoje em dia, com mais filhos, as exigências financeiras são
grandes. Aprendeu a conter o seu impulso de comprar desnecessariamente e conter
a sua compulsão por comprar roupas (tem um ego mais realista e um superego
fortalecido). Fica muito caro. Tem os filhos, a escola para pagar. Mas compra, sim,
chocolates nas suas TPMs e não faz questão de se conter. O chocolate acalma,
alivia, ajuda passar melhor esta fase difícil. No entanto, esta mulher relata que o seu
esforço em manter sobre controle a impulsão e a compulsão de comprar (superego
em ação), lhe drena uma energia extra. Na prática tornou-se menos tolerante, mais
impaciente (faltam forças ao seu superego) com as pessoas, com os filhos. Mas esta
mulher consegue rir de si própria, por esconder chocolates dos filhos. Que continue
podendo assim fazer.
O relato de superação do comportamento compulsivo e impulsivo de uma das
entrevistadas revela também o deslocamento da compulsão por compras excessivas
e caras de roupas, para objetos de consumo sem maiores consequências como
freqüentar salão de beleza e a compra de bijuterias. Isto sugere um ponto de
equilíbrio mais maduro das forças do ego em função do princípio da realidade
(comprar o que realmente gosta), do superego, como agente do que é correto fazer
(não gastar em excesso) mediante as demandas interiores do id.
Segue-se a análise e discussão das fases seguintes do comportamento de compra
dessas consumidoras.
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5.1.10 O consumo de algo comprado por ter gostado do produto
O ato de consumo, o modo de usufruir da compra, foi bastante variado entre as
compradoras entrevistadas. Houve mulheres que relataram que tinham gosto em
mostrar suas compras, em desfilar com elas, em exibi-las. Viviam assim momentos
de contentamento. As escolhas acertadas do ego proporcionavam o contentamento
fugaz dos anseios hedonistas do id. Quanto não era assim, os mecanismos de
defesa restabeleciam rapidamente o desequilíbrio de uma compra mal feita, ou de
uma compra mais cara, afinal “Eu trabalho tanto, eu mereço!” Racionalizar funciona,
explica, resolve (PONTALIS 1985, p. 544). Outras, talvez prenunciando um escolha
não bem feita, chegavam em casa e simplesmente guardaram o produto. Chegaram
a se esquecer do que compraram, mas não sem sofrer uma forte censura de seus
superegos (HALL & LINDZEY, 1973, p. 49), agora ativos e lhe bradando na
consciência: “Por que você gastou tanto assim? Por que não escolheu direito? Não
viu que esta roupa é feia?” Uma consumidora precisou de apoio moral de uma irmã
para se convencer de que fizera uma compra necessária, para só então poder
usufruir de sua aquisição. Foi necessário um apoio externo, com uma nova e astuta
perspectiva para aplacar o vigor condenatório do seu superego. O seu superego só
se rendeu mediante a justificativa de que fizera mesmo uma compra necessária.

5.1.11 A avaliação pós-compra
Passada a euforia, o prazer inicial da compra, o consumidor entra na fase da
avaliação pós-compra. (ENGEL, BLACKWELL e MINIARD, 2000, p. 178). Neste
ponto, essas mulheres, sem exceção, relataram a vivência de alguma forma de
crise, seja por uma compra inadequada (não gostou) ou por ter comprado em
excesso, por terem se endividado. Sentimentos de culpa, remorsos, justificativas,
trocas e mais trocas, foram os recursos encontrados para amenizar a experiência
negativa. Nesta fase o superego (HALL & LINDZEY, 1973, p. 49) destas
consumidoras mostrou-se implacável. Cobrou caro cada casto excessivo, sobretudo
no caso de compras caras e que caíram no desgosto da compradora. Com base
nessas avaliações, uma entrevistada decidiu-se por não mais fazer compras durante
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suas TPMs. Outras aprenderam a duras penas a gastar menos, a escolher com mais
critério e outras buscaram opções mais baratas de compras, como o chocolate.

5.1.12 Descarte
O descarte dos produtos (ENGEL, BLACKWELL e MINIARD, 2000, p. 183), para a
maioria dessas mulheres, seguiu um padrão rotineiro: aquilo que ficou velho foi
doado para parentes, para pessoas necessitadas, assim como aquelas coisas que
nunca foram usadas, que ainda com etiquetas foram descobertas, muito tempo
depois, algumas escondidas, nos fundos dos armários, dos guarda-roupas. Uma das
entrevistadas revelou apego por suas boas compras. Delas não se desfazia, doava
apenas aquilo que não gostou, ou que não mais usava. A experiência acertada, a
gratificação da boa compra era melhor que fosse preservada.
No mais, para estas consumidoras, não tem havido a necessidade de se chegar a
um tempo do descarte pelo desgaste ou desuso do produto. A própria TPM se
encarrega de levá-las novamente às compras.

5.2 Considerações finais

A TPM é um período de crise na vida da mulher com evidentes manifestações de
alterações de humor que propiciam o afloramento de emoções, de sentimentos, das
atitudes e de seus comportamentos extremados, que por sua vez, realimentam o
estado de humor. É, deste modo, razoável supor que algumas mulheres estejam
mais propensas a sentir a dinâmica entre seus elementos estruturais de suas
personalidades bastante alterada neste período, tipicamente de desestabilização.
Nesta condição, o estilo de comportamento de compras, dependendo da dinâmica
interna de cada pessoa, poderá se mostrar mais propenso a ocorrer de forma
impulsiva e ou compulsiva. As consumidoras, no entanto, à medida que vão
vivenciando estes processos, vão desenvolvendo novos pontos de equilíbrio e novas
configurações comportamentais vão surgindo. Pode-se deixar de fazer compras
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compulsivas caras e passar a fazer compras mais baratas, que comprometam
menos o orçamento, o que já é um progresso pessoal.
Por outro lado, se para essas consumidoras, a própria TPM se encarrega de
encantá-las para irem às compras, e estando os apelos do marketing, mesmo aí,
sempre aí, não há id feminino que resista, ainda mais na TPM.
É oportuno, portanto, refletir sobre a perspectiva psicanalítica, segundo a qual é
inerente à condição humana a sua permanente insatisfação. A insatisfação de um
algo que falta. O ser marcado pela falta. Este seria, quiçá, único e verdadeiro
pecado original da espécie, condenada a buscar por algo que a complemente, e
mais, a nunca, nunca encontrar o que efetivamente cale este vazio, pois está escrito,
é lei, o desejo, como tal, nunca poderá ser plenamente satisfeito. Deste modo,
retomando Künzel (1993, p. 109) “o marketing se situa num lugar avesso ao da
psicanálise”, seríamos eternas vítimas das ações do marketing? Enquanto a
psicanálise se propõe a propiciar as bases para que a pessoa aprenda a viver, a
criar e recriar a sua a vida, a despeito de sua condição de ser um ser faltante, sem a
aflição desesperada para suprir, a qualquer custo, a sua falta, as ações de marketing
estão aí, sempre aí para convencer aos necessitados que tem algo inédito, exato, do
tamanho certo para satisfazer suas necessidades, seus desejos. Ao consumidor, a
consumidora, é bom que chegue o tempo de comprar sim, de se deixar encantar
pelos apelos do marketing, mas cientes da medida exata do poder de satisfação que
o bom produto poderá lhes proporcionar, afinal, “tem cisma não. Pensa para diante.
Comprar ou vender, às vezes, são as ações que são as quase iguais...”
Feita a reflexão, é chegado o momento de concluir e assim, serão relacionadas as
conclusões deste estudo. Muitas delas confirmam observações encontradas na
literatura sobre comportamento:
1. O período pré-menstrual é vivido como tensão por determinado grupo de
mulheres.
2. A TPM é um período de crise na vida feminina por ter como característica
evidentes alterações do humor além da sintomatologia típica. Ambos
causam transtornos na rotina diária destas mulheres.
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3. As mulheres que sofrem de TPM procuram meios para conviver com os
seus

desconfortáveis

sintomas:

repouso

isolamento,

tratamentos,

atividades, e mesmo as compras.
4. O humor alterado torna as pessoas propensas a um menor controle
afetivo. As emoções afloram com mais facilidade.
5. As atitudes e comportamentos emocionais exibidos realimentam o estado
de humor que as originou.
6. O humor alterado favorece as atitudes e comportamentos tanto impulsivos
como compulsivos dependendo sobretudo da dinâmica dos elementos
constituintes da personalidade.
7. Dentre os comportamentos impulsivos e compulsivos manifestos durante a
TPM,

encontram-se

os

comportamentos

de

compra

impulsiva

e

compulsiva.
8. As pessoas vão assumindo novos padrões de comportamentos impulsivos
e compulsivos na medida em que a experiência as ensina a ter mais
controle.
9. Os

motivadores

evidentemente

dos

comportamentos

natureza

persistente

compulsivos
e

duradora,

parecem

ter

deslocando-se

eventualmente para outros objetos.
10. Os mecanismos de defesa atuam como recursos provedores de equilíbrio
na dinâmica interna da personalidade.
11. Falar sobre estados emocionais, sobre dificuldades existenciais torna as
pessoas mais aliviadas.
12. Os modelos de comportamento de compra do consumidor baseados no
paradigma de solução de problemas mostram-se limitados para explicar
comportamentos de compra por impulso ou compra compulsiva.
5.3 Limitações da pesquisa
Por ter se tratado de um estudo exploratório de natureza qualitativa, entende-se que
este trabalho cumpriu o seu propósito de abrir perspectivas para novas pesquisas. A
despeito da riqueza e do volume de detalhes que um estudo desta categoria
oferece, o tamanho da amostra é, indubitavelmente, um fator limitador. Trata-se de
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um universo bastante reduzido, o que limita o poder de previsibilidade das
conclusões.
Por outro lado, trata-se de um tema bastante amplo. A manutenção do foco torna-se
difícil diante de um o modelo de entrevista orientado por questões abertas, que têm
como propósito estimular uma fala livre, para evitar a indução de respostas. As
pessoas querem falar, elas gostam de falar sobre si mesmas. Isto dificulta a
manutenção do foco e o trabalho de síntese, indispensável a um estudo.
O modelo do processo decisório de compras como solução de problemas tem
aplicação limitada nos casos estudados, em razão do fato de que as fases iniciais
não são nitidamente observáveis e analisáveis, por se tratar de compras
comandadas por mecanismos compulsivos. Esses mecanismos induzem, em muitos
momentos, a atitudes e a comportamentos impulsivos, queimando assim as fases
iniciais inerentes aos processos decisórios.

5.4 Recomendações para novas pesquisas
Uma primeira recomendação para novas pesquisas seria a realização de um estudo
também exploratório e qualitativo como este envolvendo uma amostragem maior,
para aumentar a confiabilidade dos dados envolvendo também um grupo de
controle, de mulheres que não padecem da TPM em seu ciclo ovariano. Um estudo
assim permitiria uma avaliação mais clara da força, do poder de desestabilização
dos processos decisórios em função da TPM.
Da mesma forma, estes mesmos estudos poderiam ser conduzidos através de
metodologias quantitativas envolvendo amostragens bem maiores, envolvendo
estratificações por classes sociais e por idade, a partir do desenvolvimento de
instrumentos de mensuração apropriados.
No campo de estudos da personalidade, é bastante ampla a perspectiva de estudo
de comportamentos compulsivos, a compreensão dos mecanismos envolvidos, a
sua etiologia, o seu diagnóstico e as formas de tratamento.
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No campo da ética, não seria o caso de haver a preocupação de inserir nos
programas

de

desenvolvimento

de

vendedores

conteúdos

associados

à

personalidades compulsivas, sobre compras compulsivas? Seria realmente ético
incitar, estimular pessoas fortemente propensas a compras compulsivas a manter
este sofrido e perigoso padrão de consumo?

Por certo que se trata de um

questionamento ético pertinente.
Enfim, estou seguro de que este trabalho cumpriu os seus propósitos ao lançar uma
ponta de esclarecimento sobre o comportamento de compras de mulheres durante a
TPM. Por outro lado, certamente abre perspectivas para novos estudos que poderão
trazer à luz um melhor entendimento do ser humano como tal, como consumidor,
como integrante de um ambiente social e econômico que tem muito a ser
melhorado.
Cada consumidora, cada mulher, vai construindo sua história. Nos dias de hoje,
sobrecarregadas pelos múltiplos papéis, algumas, todo mês se vêem muito
atormentadas pelas suas TPMs. Todas buscam formas de alívio, seja no repouso,
em tratamentos, chocolates, ou compras. Ouvir as experiências, por vezes
dramáticas, por vezes intrigantes, dessas mulheres, antes tarde do que nunca,
mudou o meu ouvir, o meu olhar. Produzir este trabalho em torno dessa vivência
feminina fez-me crescer, me fez uma pessoa melhor. A elas, ao meu orientador e às
pessoas amigas que com muito gosto me ajudaram, o meu muito obrigado.
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APÊNDICE 1

PROCEDIMENTO DEFINIDO COMO PADRÃO DE CONDUÇÃO DA ENTREVISTA

P 1 - Estabelecimento do “rapport” e comunicação dos objetivos da pesquisa.
Bom dia! O meu nome é Antônio Arnaldo. Qual o seu nome? Obrigado por se dispor
a vir conversar comigo. Como deve ser de seu conhecimento, estou conduzindo um
estudo sobre a TPM em função de uma pesquisa de meu mestrado. Busquei
identificar no meu círculo social mulheres que supostamente vivenciam a TPM e
então estamos aqui para conversar sobre este tema. Vamos conversar sobre o que
tem sido a TPM na sua vida.
Um ponto de suma importância, “nome da pessoa entrevistada”, é que tudo o que
aqui for tratado será tratado como conteúdo de uma pesquisa, sendo a sua
identidade sempre e totalmente preservada. O sigilo assim será absoluto. Por outro
lado, para que informações ou dados importantes não sejam perdidos, é necessário
que esta entrevista seja gravada e ou compilada. Asseguro-lhe, no entanto, que é
meu dever e meu compromisso apagar integralmente tudo o que for registrado. Vale
ressaltar, por outro lado, que em se tratando de uma pesquisa, trechos de nossa
conversa considerados pertinentes deverão ser mencionados neste estudo, desde
que e sem sombra de qualquer dúvida, isto não venha a incorrer em alguma quebra
de sigilo, ou em risco de ter a sua identidade revelada. Por favor, alguma pergunta
até aqui? Alguma dúvida?
Muito bem, se você estiver de acordo com o que foi exposto até aqui, poderemos
continuar. Você está de acordo? Obrigado. Então podemos continuar.
P - 2 – Registro de dados básicos.
O primeiro passo será registrarmos alguns dados pessoais necessários para
contextualizar a pessoa entrevistada. O registro de um primeiro nome será apenas
para diferenciar as pessoas entrevistadas. Se preferir, pode usar um pseudônimo.
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IDENTIFICAÇÃO:
Ordem

“Nome”

Profissão

Escolarida
de.

Faixa
Etária

Classe
Social

Estado
civil

Nº de
filhos

E1

P 3 – Identificar os sintomas frequentes durante a TPM no último ano
Muito bem, “E1”, para começarmos, vou lhe pedir que você procure se lembrar e se
dedique a identificar e a marcar, dentre os sintomas listados abaixo, aqueles que se
fizeram presentes na maioria de suas TPMs, no último ano, ou seja, de maio de
2009 a maio de 2010. Se houver algum termo que lhe seja desconhecido, por favor,
pergunte-me.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

[
[
[
[
[
[

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

] Ansiedade.
] Aparecimento de espinhas.
] Aumento de apetite
] Constipação.
] Depressão.
] Desejo de certos alimentos
(doces ou salgados).
] Diarréia.
] Dificuldade de concentração
] Dores abdominais.
] Dores de cabeça.
] Dores musculares.
] Dores nas costas.
] Enjôos.
] Facilidade de choro.
] Falta de apetite.
] Falta de desejo sexual.
] Falta de interesse pelo que se
costuma gostar

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

[
[
[
[
[
[
[
[

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

[
[
[
[
[
[
[
[

] Herpes.
] Humor deprimido
] Impulsividade.
] Indecisão.
] Insônia ou hipersonia
] Palpitações.
] Raiva ou irritabilidade.
] Sensação de falta de controle
sobre si mesmo
] Sensibilidade nas mamas.
] Tensão.
] Tonturas.
] Tremores.
] Queda dos cabelos.
] Alteração de coordenação.
] Inchaço.
] Outros ____________________

De acordo com o critério adotado neste estudo, o proposto por Marot, (2004), a
TPM é identificada em mulheres que em um intervalo de 12 meses apresentam, na
maioria de seus ciclos, cinco dentre os oito sintomas:
1. Humor deprimido [5, 19, 14(*)]
2. Raiva ou irritabilidade [14(*), 24, 27]
3. Dificuldade de concentração [1,8]

187

4. Falta de interesse pelo que se costuma gostar [17]
5. Aumento do apetite [3, 6]
6. Insônia ou hipersonia [22]
7. Sensação de falta de controle sobre si mesmo [20, 25]
8. Algum sintoma corporal [7, 9,10, 11, 12,13, 23, 26, 29, 32]
(*) Se surgir sozinho, pesquisar se associado a 1 ou 2 ou a nenhum
destes.
O critério para a participação da pesquisa é a escolha, dentre os 33 itens
disponibilizados, de pelo menos 5 que se encaixem nos oito itens apontados por
Marot (2004).
Caso a entrevistada não atenda ao critério, o entrevistador gentilmente a agradecerá
por ter respondido ao pré-teste e a informará que o nível de TPM experimentado por
ela pode ser considerado brando e agradecerá a participação dela na pesquisa,
encerrando neste ponto a entrevista.
Caso a entrevistada atenda ao critério, o entrevistador gentilmente a agradecerá por
ter respondido ao pré-teste e dirá à entrevistada que dará sequência à entrevista.

P 4 – Estimular a Entrevistada a falar livremente sobre a TPM
OK, “ E1”, muito obrigado! Você acabou de marcar uma série de sintomas típicos de
suas TPMs, no período de um ano que se passou. Eu lhe pediria agora que falasse
um pouco sobre como são para você estas TPMs, como você as vivencia. Fique à
vontade para dizer o que quiser.
P 5 – Sempre ao final de cada fala ou resposta fazer um breve resumo do que
foi compreendido sobre o relatado pela entrevistada.
P 6 – Explorar sobre as medidas que a entrevistada costuma adotar para
conviver melhor com a sua TPM.
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“E”, pelo que relatou as suas TPMs são mesmo um período difícil para você. Procure
se lembrar e me relatar as medidas, todas elas, uma a uma, que você vem adotando
para melhor conviver com o período da TPM.
P 7 – Se surgir relato referente a comportamento de compras dar início às
questões referentes ao comportamento de compra durante a TPM. Caso não
surja, resumir o que foi relatado e perguntar discretamente.
“E”, algumas mulheres relatam que às vezes fazem algumas compras ou que
acabam comprando alguma coisa durante a TPM. Há algum tipo de coisa que você
costuma comprar durante as suas TPMs? Você se lembra de alguma compra feita
durante uma ou outra TPM?

P 8 – Pesquisar sobre como tem sido o processo de compra durante a TPM.
Em princípio a estratégia é sempre estimular a entrevistada a falar livremente
com questões abertas, como “Fale-me sobre esta compra.” Será, portanto
natural que informações e dados relativos às diversas fases do processo
decisório de compra surjam de forma não ordenada. O entrevistador deverá
conduzir a entrevista preferencialmente de forma o mais livre possível para
evitar

a

indução

de

respostas.

Prováveis

questões

necessárias

ao

esclarecimento dos processos envolvidos em cada fase deverão ocorrer de
forma discreta sem interromper o curso da fala da entrevistada.
As questões que se seguem compõem a pauta de pesquisa da entrevista semiestruturada. São questões orientadoras, possíveis, não obrigatórias. São
questões de pesquisa relativas a cada etapa do processo de compra a serem
usadas caso a entrevistada em sua fala livre não deixe claros elementos
inerentes às etapas do comportamento de compra de interesse da pesquisa:
Etapa 1 – Reconhecimento da Necessidade
Fale-me sobre esta compra.
Você se lembra de como surgiu a ideia da compra?
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Durante a TPM você diria que estaria mais ou menos vulnerável aos diversos
apelos para a compra como o ambiente da loja, do site, à simpatia do
vendedor, à iluminação, enfim aos diversos estímulos à compra?
Por que achava que seria uma compra necessária?
Etapa 2 – Busca (de informações)
A partir do momento em que você se viu inclinada a fazer esta compra, o que
você fez em seguida? Você sentiu necessidade de buscar novas informações
ou já as tinha todas consigo?
Você se lembra se buscou estas informações em sua memória ou se buscou
informações com amigos ou vendedores?
Normalmente você é criteriosa e analítica para buscar informações sobre
produtos ou serviços que você compra? E na TPM você se percebe mais ou
menos criteriosa?
Etapa 3 – Avaliação de alternativas pré-compra
Você se lembra se considerou alternativas de produtos que lhe atenderiam e
se fez comparações entre elas do tipo “haveria outra opção mais indicada a
ser levada em conta?”
Você se lembra se se preocupou em avaliar se aquela compra era a que
realmente melhor lhe atenderia devido às características do produto?
Você diria que na TPM você está mais ou menos propensa a fazer
comparações entre as suas diversas opções de compra para avaliar qual que
melhor lhe atenderia?
Etapa 4 – Compra
Relate-me como aconteceu a compra
Você diria que durante a TPM você estaria mais ou menos propensa a comprar
mais rapidamente ou menos rapidamente?
Você se vê mais propensa a compras através do cartão de crédito ou
financiadas durante a TPM se não tem o dinheiro para pagar à vista?
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Você diria que se percebe como mais propensa a compras digamos
“desnecessárias” ou “supérfluas” durante a TPM?
Você se lembra de ter vivido durante a TPM algum tipo de conflito mais intenso
do tipo comprar ou não comprar? De ter sido necessário buscar justificativas
para fazer a compra?
Durante a TPM você costuma comprar sem olhar muito o preço? Em caso
afirmativo como explicaria isto?
Você se recorda de ter feito alguma dívida durante a TPM e que certamente não
a teria feito fora dela? Como foi isto? O que disse a você mesma na ocasião?
Você diria que se torna mais propensa a comprar por impulso na TMP?
Etapa 5 – Consumo
Muito bem, você fez a sua compra. E aí? Predominantemente, ou na maioria
das vezes, como se sentiu logo após fazer a compra?
Você se lembra que pensamentos e sensações teve imediatamente após a
compra?
Relate-me como você desfrutou de sua compra? Como você usou o produto
comprado, fale-me sobre isto.
Etapa 6 - Avaliação de Alternativa Pós-compra
Você se lembra se durante o uso do produto chegou a avaliar se deveria ter
mesmo feito aquela compra? Que respostas você deu a si mesma?
Você

se

lembra

de

ter

sentido

alguma

forma

de

remorso

ou

de

arrependimento? O que disse a si mesma, neste caso?
Você se lembra se chegou a devolver algo comprado durante a TPM?
Que avaliação geral você faria das compras que você faz durante a TPM: em
que medida realmente lhe foram gratificantes?
Etapa 7– Descarte
Você seria poderia fazer um balanço do tipo: as coisas que você delas se
desfez foram em sua maioria compradas durante ou fora da TPM?
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P9 – Encerrar a entrevista agradecendo a disponibilidade da entrevistada em
participar da pesquisa reafirmando que os dados coletados são confidenciais
e que os registros serão eliminados assim que forem sistematizados na
pesquisa.

