
40 R E V I S T A  D A  E S P M – J A N E I R O / F E V E R E I R O  D E  2 0 0 5

Compra por Impulso

objetivo deste ar-
tigo é apresentar o
processo de deci-
são de compra de
um imóvel de co-
bertura e discutir a
afirmativa de que
tal compra de um
bem de luxo (para

aquele sujeito) pode ser caracteri-
zada como compra impulsiva,
quando utilizamos o modelo em
etapas de compreensão do con-
sumo. O processo todo da aquisi-
ção deste bem de alto valor apre-
sentou características diferentes de
um certo padrão de procura e
compra de imóvel, por isso merece
uma reflexão. Nossa afirmativa é
que os modelos explicativos do
comportamento do consumidor que
utilizam a expressão “compra por
impulso” pressupõem uma compra
de baixo valor e alta taxa de recom-
pra, o que limita o campo de abran-
gência dos fatos e das hipóteses
envolvidas.

CONCEITOS
DE COMPRA POR
IMPULSO

A expressão “compra por
impulso” aparece nos artigos,
como, por exemplo em GADE
(1980:179), como um processo
decisório rápido e não planejado,
guiado por estimulação
momentânea, que pode ser
interna, ou externa ao sujeito.

Uma revisão do conceito realizada
por ALMEIDA (1993) mostrou que
não há simplicidade, nem acordo
na definição. A autora classificou
as abordagens em três grandes
grupos:

Uma primeira abordagem, agru-
pando vários autores, diz ser, a
compra impulsiva como uma com-
pra não planejada. Entre o plane-
jamento dos itens a serem adqui-
ridos e a compra há uma diferença
que pode ser medida. As causas da
compra impulsiva são o meio am-
biente (por exemplo, fatores cli-
máticos, disponibilidade do pro-
duto, estimulação nos pontos-de-
venda) e, os fatores culturais (como
a compra de um perfume, numa
roda de amigas em que todas as
outras também compraram).

Um pressuposto nesta abordagem
é que a compra por impulso ocorre
por artigos que tenham preço baixo
e pouca mudança na vida da pes-
soa. Em nosso trabalho e pesquisas,
porém, vimos compras por impulso
de itens de alto valor financeiro e

emocional, tais como imóveis e car-
ros. Um corretor nos relatou que
uma compradora que buscava um
imóvel usado foi visitar um, desceu
do carro, olhou a casa por fora, en-
trou no carro e disse que compraria,
isto depois de ter visto outros imó-
veis, detalhadamente. Não havia
nenhuma estimulação especial
nesse caso.

Uma segunda abordagem considera
o aspecto comportamental, no sen-
tido de emoção e prazer dominando
o comportamento no momento de
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DE UM APARTAMENTO DE COBERTURA

A COMPRA POR IMPULSO

“SEM DÚVIDA, SEMPRE A GENTE SONHA COM ALGUMA
COISA A MAIS DO QUE AS NOSSAS POSSIBILIDADES”
FRASE DITA PELO ENTREVISTADO, EXPLICANDO POR QUE
COMPROU UM IMÓVEL TÃO FORA DE SUAS CONDIÇÕES
FINANCEIRAS E DE SUAS NECESSIDADES DE ESPAÇO.

Ernesto Michelangelo Giglio
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compra. Apesar do uso da palavra
comportamento, os autores, desta
abordagem, referem-se aos afetos,
às emoções como origem do com-
portamento. Neste caso, não impor-
ta se a compra havia sido planejada,
ou não, mas sim o prazer do mo-
mento e o prazer antecipado do uso
futuro. Gerentes de lojas de roupas,
ou acessórios para autos, ou cabe-
leireiros reportam sobre compradores
que expressam um grande prazer em
comprar e o fazem sem muita ne-
gociação. POPCORN (1997) parece
ter captado bem este aspecto, que
ela chamou de pequenas indul-
gências, em que o consumo ocorre
por um prazer momentâneo, sem
culpa, sem plano. Esta tendência
implica em as pessoas deixarem
certos controles de lado, tais como
dieta ou exercícios, e dar-se o di-
reito de alguns consumos extrava-
gantes. Essas compras emocionais,
associadas ao “eu mereço”, pode-
riam ser classificadas como impulsi-
vas, conforme o conceito acima.

Uma terceira abordagem destaca o
impulso no sentido de doença re-
lativa à compulsão para a compra.
O sujeito é acometido de um desejo
incontrolável para comprar, o qual
só reduz a sua pressão com o ato

da compra. Aqui a estimulação
ambiental parece não ter importân-
cia, já que a pressão é interna. Um
sinal forte de compra compulsiva
seria o excesso de itens (pessoas
que têm dezenas de pares de sapa-
tos, que nunca são utilizados) e a
culpa associada após a compra. A
compulsão ao vício, como jogos,
também seria bem explicada por
esta abordagem.

A primeira abordagem, portanto,
classifica a compra impulsiva co-
mo falta de planejamento e, as suas
causas estariam no meio ambiente.
As duas outras abordagens atribuem
a causas internas, tais como emo-
ções e desejos incontroláveis, como
causas da compra impulsiva, ora
resultando em prazer, ora em culpa.

Partindo de observações e refle-
xões, afirmamos que esses modelos

Esta tendência
implica em as pessoas
deixarem certos
controles de lado, tais
como dieta ou exercícios,
e dar-se o direito de
alguns consumos
extravagantes.

Um sinal forte de compra compulsiva seria o excesso de itens
(pessoas que têm dezenas de pares de sapatos, que nunca utilizam)
e a culpa associada após a compra.

❉
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iluminam uma parte do comporta-
mento do consumidor e são adap-
táveis a alguns negócios, tal como
o varejo de baixo valor, mas é pos-
sível raciocinar numa outra linha.
O modelo de compra em etapas que
estamos estudando e aperfeiçoando
há algum tempo (GIGLIO, 1988,
2002), que é muito utilizado em
processos de longa duração e alto
valor, pode ser aplicado, também,
às compras por impulso, tal como
exemplificaremos neste artigo.
Nesta linha, o consumo pode ser
planejado; pode ser racional e
emocional em distintos momentos
e não dá sinais de compulsão. O

impulso seria caracterizado pela
conjunção das experiências passa-
das do sujeito e os processos nas
etapas das expectativas e da esco-
lha de alternativas.

Como veremos no caso adiante, o
conjunto das experiências de falta
de um espaço privado, na sua resi-
dência, durante a vida, gerou no su-
jeito a expectativa de ter um imen-
so espaço só seu e, um processo
especial de escolha de alternativas
eliminou as mais racionais e valori-
zou as mais difíceis. O resultado foi
uma compra por impulso de um bem
de luxo: uma cobertura no bairro de

Alto de Pinheiros, em São Paulo,
local de imóveis de classe A.

ALGUNS
PRESSUPOSTOS
DE UM CONCEITO
ALTERNATIVO DE
COMPRA POR
IMPULSO

O chamado modelo de consumo
em etapas, do qual ENGEL (1995)
é um dos autores mais conhecidos,
demonstra certos padrões de pro-
cessos nas várias etapas de uma
busca, aquisição e uso de produtos.

A primeira abordagem, portanto, classifica a compra
impulsiva como falta de planejamento e, as suas causas estariam no meio ambiente.❉
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Os padrões se referem aos processos
mentais e sociais pelos quais o su-
jeito passa. Assim, uma primeira
etapa seria constituída das experi-
ências de vida, que formam o pano
de fundo do consumo. Conforme o
sujeito valoriza algumas de suas
experiências de vida, vai criando
as condições para a segunda etapa.
A segunda etapa consiste no nas-
cimento das expectativas, as quais
se referem à vida futura que a pes-
soa quer alcançar. Uma terceira eta-
pa refere-se à escolha de alter-
nativas de produtos que possam
levar o sujeito à realização de suas
expectativas. Para decidir sobre o
produto escolhido, o sujeito leva em
consideração seus conhecimentos
sobre os produtos, o relato de outros
sobre os produtos e, o uso de alguns
critérios de corte, tais como um teto

financeiro para a aquisição. Tendo
escolhido o produto, a próxima etapa
é a da compra, com seus processos
de negociação. A penúltima etapa é
a de uso do produto e, os resultados
dependem da complexidade do pro-
duto e do treinamento do consumi-
dor na sua utilização. A última etapa
é a de avaliação, em que o sujeito
compara o futuro que havia pla-
nejado com o presente que está
vivendo.1

Cada etapa tem as suas caracte-
rísticas e padrões próprios. Na etapa
de alternativas, por exemplo, o su-
jeito deve realizar um processo
comparativo entre dois ou mais pro-
dutos. Ao criar um processo psi-
cológico e/ou social distinto, ou
seja, fora dos padrões que a Psico-
logia e a Sociologia indicam co-

mo característicos do ser humano,
afirmamos que tal fenômeno (o
processo) é a causa de uma compra
por impulso.2  O pano de fundo das
experiências de uma pessoa é o pri-
meiro indicador de uma possível
distorção dos processos. O nosso en-
trevistado passou boa parte de sua
vida dividindo seu quarto com mais
três irmãs, não tendo nenhuma pri-
vacidade, e suas lembranças sobre
esta situação são muito fortes e ne-
gativas. Essas experiências foram
muito sofridas para ele e construí-
ram um pano de fundo para sua com-
pra de um apartamento de cobertura.

Com um pano de fundo que pode
supervalorizar algumas experiên-
cias, o processo de construção das
expectativas pode sofrer um des-
vio. Expectativas podem estar além

1. Vale lembrar que o modelo em etapas é extremamente complexo, tanto nas suas propostas gerais, quanto nas características de cada etapa e
aqui apenas indicamos o que seria o núcleo de cada etapa. O leitor interessado poderá ter uma explanação um pouco mais longa em Giglio (2002)
e em Engel, Blackwell e Miniard (1995).

2. Na verdade, seria muito mais adequado utilizar o termo compra consumista, mas como estamos discutindo os conceitos de compra por
impulso, utilizaremos a mesma expressão. Vale lembrar, porém, que a palavra impulso tem conotações psicológicas de falta de controle nos
meios não acadêmicos.

 A última etapa é a de avaliação, em que o sujeito
compara o futuro que havia planejado com o presente que está vivendo.❉

Fo
to

: 
Co

rb
is

/S
to

ck
ph

ot
os



45 J A N E I R O / F E V E R E I R O  D E  2 0 0 5 – R E V I S T A  D A  E S P M

Ernesto Michelangelo Giglio

das condições de vida do sujeito
(financeiras e sociais atuais e pro-
jetadas, por exemplo), o que pode-
ria levar à compra por impulso. A
vida pobre de nosso sujeito criou a
expectativa de ser rico (até aqui não
há problema algum) e viver como
os ricos, ou seja, com posses de
luxo. Só que o caminho escolhido
para ser rico (ter uma pequena
gráfica em Alphaville), tornava a
expectativa impossível de se reali-
zar no prazo planejado (ou seja, de
2 a 3 anos). As compras de itens fora
de seu alcance financeiro (como o
aluguel de um escritório de alto
padrão em Alphaville), já aponta-
vam para compras por impulso. As
expectativas, portanto, podem ser
consideradas como causas de uma
compra por impulso, mesmo que a
aquisição seja planejada e tenha um
tempo longo.

O terceiro momento que levaria à
compra por impulso corresponde
aos fatores de decisão de escolha
de produtos. Como vimos nos pará-
grafos anteriores, há um processo
padrão comparativo na decisão
sobre as alternativas. Nosso sujeito
nunca tinha morado num imóvel de
luxo, portanto não tinha esse
conhecimento; não falou com nin-
guém que morasse numa cobertura
e lhe trouxesse informações (por
exemplo, de que é comum que o
dono da cobertura seja uma pessoa
discriminada dos outros condô-
minos) e não levou em consideração
seus critérios de corte financeiros (ele
não tinha um fluxo de caixa que

garantisse os pagamentos futuros).
Além disso, havia um julgamento
negativo em curso: a família de sua
esposa o considerava um perdedor, um
homem sem futuro e esta representação
social negativa motivou-o a provar o
contrário. Seu processo de escolha foi,
portanto, diferente do padrão que seria
considerado característico para esta
etapa. Juntando os fatos dos três
momentos de consumo, concluímos

que houve uma compra por impulso.3

Itens de alto valor, portanto, podem ser
adquiridos por uma seqüência de pro-
cessos, cujas características especiais
nos levariam a qualificar como com-
pra por impulso. Os modelos tradi-
cionais, resumidos anteriormente, não
têm premissas que alcancem estes
fenômenos. Veja abaixo três exemplos
de compra de imóvel que, no modelo

3. Preferimos adiantar algumas das conclusões sobre o material da entrevista, para dar suporte às afirmativas. Em seguida, porém, o leitor poderá criar
suas próprias conclusões, lendo parte do discurso do sujeito.

“Se o meu irmão comprou,
então eu confio” (dono de
uma padaria que acredita
ser o imóvel o melhor
investimento)

“A planta do apartamento
coincidiu com a planta
esperada por nós”(casal
de idade, se aposentando
e saindo de uma casa
enorme, porém querendo
um apartamento que
tivesse 2 quartos de
hóspedes, para ficarem
com os netos)

“Minha compra se explica
pelo fato de existir um
prédio que estava na rua
certa e no bairro certo
e pessoas simpáticas
atendendo” (senhor de
idade viúvo, advogado,
carente, com dinheiro,
que se encantou com as
vendedoras e atendentes)

Figura 1:  Três exemplos de compra de imóvel caracterizados como compra por impulso, pela
quebra de padrão psicológico e social nas etapas.4

ETAPA DE
AVALIAÇÃO DAS
ALTERNATIVAS

ETAPA DAS
EXPECTATIVAS

ETAPA DE
AVALIAÇÃO DE
ALTERNATIVAS E
ETAPA DE COMPRA

A)

B)

C)

ETAPASEXEMPLOS

4. As frases foram retiradas das entrevistas realizadas pelo autor com estas pessoas.
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em etapas, podem ser caracterizados
como compra por impulso.

Tendo elucidado a base conceitual do
modelo, em etapas, e nossa afirma-
tiva do que seria a compra por im-
pulso, podemos discutir, brevemen-
te, sobre o conceito de bem de luxo.

OS BENS DE LUXO

Textos antigos, remontando aos pri-
meiros sociólogos, já afirmavam
que, a identidade do homem se afir-
ma pela sua propriedade privada.
Seus bens são seu modo de exis-
tência pessoal e, em conseqüên-
cia, sua vida essencial.

A vida no modo “ter” foi amplamen-
te analisada por FROMM (1987).
Na busca de uma orientação e
participação num grupo, como
forma de diminuir as angústias da
existência, as pessoas seguem as
regras sociais dos grupos, que par-
ticipam, ou gostariam de participar.
Na sociedade ocidental capitalista,
uma das regras mais básicas para
“ser alguém” e participar de deter-
minados grupos consiste no com-
portamento de aquisição e exibição
de bens tangíveis, o que inclui o
imóvel. O valor de uso é substituído
pelo valor de posse e exibição.

ALLÉRÈS (2000) diz que a disposi-
ção ao consumo do luxo vem desde
a Idade Média, passando para a
burguesia em ascensão e daí para
os moradores das grandes cidades
capitalistas. O conceito de luxo pa-
ra estes autores significa possuir em
quantidade excessiva às neces-
sidades de uso, ou possuir algo que
transcenda sua utilidade de forma

supérflua. Um carro que não é uti-
lizado para transporte mas para exi-
bição seria um exemplo de supér-
fluo. Veblen (apud SOLOMON,
1999), referindo-se ao consumo da
classe ociosa, comentava sobre o
consumo de luxo como forma de
destaque social. Veblen deixava
claro que a posse de produto era uma
forma de competição, que separava
os melhores dos outros. A riqueza dos
bens elevava o sujeito a uma posi-
ção superior perante os outros. Os
palácios eram uma das formas dessa
competição.

Unindo estas afirmativas sobre bens
de luxo e as afirmativas anteriores
sobre compra por impulso, o consu-
mo de luxo pode ocorrer nas socie-
dades industriais contemporâneas
quando o senso de critérios adequados
à situação do sujeito e mesmo à ética
se confunde com as regras e normas
de grupos sociais. Em outras palavras,
o sujeito deixa de considerar aquilo
que é importante conforme sua vida
e suas experiências e adota outro có-
digo de interpretação da realidade,
baseado nos preceitos sociais. Des-
sa maneira surgem necessidades
humanas artificialmente produzidas
e produtos para satisfazê-las. Legi-
timadas pelo social e pelo sujeito,
estas necessidades se transformam
em “necessidades da vida presente”.

No caso do nosso sujeito, a compra
de uma cobertura não estava am-
parada em necessidades da vida
cotidiana, mas em signos sociais
sobre o que significa a posse de uma
“cobertura”. Entre outros sinais
sociais, uma cobertura significa
sucesso profissional e pessoal, dife-
rença em relação aos outros mora-
dores do mesmo prédio e privacidade.

ALLÉRÈS (2000) coloca que
a disposição ao consumo do
luxo vem desde a Idade Média,
passando para a burguesia
em ascensão e daí para os
moradores das grandes cidades
capitalistas. O conceito de luxo
para estes autores significa
possuir em quantidade
excessiva às necessidades
 de uso, ou possuir algo que
transcende sua utilidade
de forma supérflua.
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Sinais que o sujeito adotou como
muito importantes na sua vida.

Com estas breves observações sobre o
modelo em etapas e sobre o conceito
de luxo podemos apresentar os dados
da entrevista.

DADOS DA PESQUISA

Os dados desta entrevista fazem
parte de um trabalho mais amplo do
autor, sobre as estratégias e decisões
no ramo imobiliário, tanto dos ge-
rentes, quanto dos consumidores.
Temos estudado esta área há alguns
anos, considerando que ela tem
características que facilitam a com-
preensão dos processos descritos no
modelo, em etapas.

A entrevista foi aberta, em profun-
didade, tendo o entrevistador um
roteiro sobre o modelo em etapas e os
processos em cada uma delas.

Apresentamos abaixo alguns trechos
da entrevista gravada.5 Conforme re-
gras de pesquisa, os dados são apre-
sentados sem nenhuma correção de
português. As frases entre parênteses
são intervenções do pesquisador. Os
três pontos indicam pausas, ou corte
do discurso.

(O GRAVADOR FOI LIGADO ENQUANTO
SE DAVA O ENQUADRE DA
ENTREVISTA)

(ENTÃO, A PESQUISA É JUSTAMENTE
ESTA: CONVERSAR COM AS PESSOAS
COMO ELAS FIZERAM PARA DECIDIR
A COMPRA DO IMÓVEL, O QUE
ELAS LEVARAM EM CONSIDERAÇÃO;

ENTÃO ESTA É A PERGUNTA BÁSICA
E A GENTE VAI CONVERSANDO.
CONFORME VOCÊ FOR FALANDO,
COMO É QUE FOI PARA VOCÊ,
COMO VOCÊ DECIDIU PELA
COMPRA DO IMÓVEL, O QUE VOCÊ
LEVOU EM CONSIDERAÇÃO?)

O meu caso eu acho que foi meio atí-
pico, porque... foi assim de estalo,
obviamente é um sonho de quase
todo mundo ter o seu imóvel próprio,
é uma coisa que a gente tava que-
rendo, é lógico, a gente mora de
aluguel, eu sou casado faz... 2 anos
e meio e, sempre, é uma coisa que
você quer é um imóvel próprio, parar
de pagar aluguel, porque é um
dinheiro de certa forma jogado fora,
você não está investindo em nada
que seja seu futuramente; então o
que aconteceu foi o seguinte: a gente
tava querendo, mas dinheiro a gente
não tinha, foi um negócio também
relativamente novo, montei um
negócio faz uns 3 anos, tá indo muito
bem, mas também ainda não está
estabilizado como para poder ter
dinheiro para comprar um imóvel
próprio, não tem; esse negócio de
entradas altas não tenho condições,
então o que aconteceu,... um dia
assim de besteira fui fazer uma en-
doscopia e fiquei à tarde na casa da
minha sogra, aí a minha esposa viu
que tava tendo um lançamento ali
perto de onde a gente mora, ali em
Pinheiros e ela falou: “vamos dar
uma olhada à tarde”, aí passamos
lá, entramos, vimos a planta, acha-
mos muito legal, mas muito caro, aí
por coincidência minha sogra falou
“pô, mas isso daí é do cunhado, do
ex- cunhado do marido dela, daí ela

falou “vamos lá falar com ele”, não
sei o que, eu fui no embalo, tudo bem,
chegamos lá ele : “pô, que legal, vo-
cês estão interessados”, daí nesse
embalo, eu disse “tô, mas não tenho
condições”, daí ele disse que era
tudo em família e que daria um des-
conto legal, “vou calcular o máximo
de desconto que eu posso dar”. Aí
foi isso, ele me passou um fax no dia
seguinte, eu montei uma proposta
assim bem ridícula, só posso pagar
tanto por mês, eu senti que era meio
absurda, que ele não iria aceitar,
mas passei pra ele, ele disse que tava
muito baixa, nós discutimos o valor,
eu falei que pago aluguel e tal, então
não posso aumentar o valor das
prestações, se você acha que está
pouco, aumenta o número de pres-
tações, mas não aumenta o valor,
porque o valor não posso pagar; daí
ele conseguiu fazer e comprei, foi
assim, então, quer dizer, é um negó-
cio meio atípico assim, eu não tava
buscando... (pausa)
Não estava buscando, gostaria de
comprar mas não fazia idéia. E outra,
se eu fosse comprar um apartamen-
to, quando a gente procurava imóvel
para comprar, tal, mas numa superu-
topia mesmo, a gente não tinha
condições, pensava em comprar um
apartamento pela metade do valor
deste, a gente nunca imaginou com-
prar um apartamento de um valor
tão alto, mas como ele aceitou a pro-
posta que eu fiz, então tudo bem,
acabamos comprando, mas não
tava procurando, no momento não
passava na nossa cabeça comprar
um apartamento tão cedo.

5. A transcrição completa da entrevista preenche 7 páginas e selecionamos alguns trechos mais indicativos do nosso tema.
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(QUER DIZER, O FATO DE VOCÊS NÃO
TEREM RECURSOS NA ÉPOCA NÃO
DEIXAVA VOCÊ SONHAR DEMAIS)

Não, não deixava, era um negócio
totalmente fora, a gente falava, não,
lá pelo final deste ano a gente tenta
juntar uma poupança e vamos deixar
ver como é que fica, porque guardar
dinheiro é um negócio complicado,
principalmente porque eu tenho esse
meu negócio novo. Então eu nunca
sei quando vou precisar e quando
não vou precisar de dinheiro, eu não
tenho fluxo de caixa que me dê essa
folga de falar, não, esse dinheiro eu
posso separar, vamos guardar numa
poupança pra dar de entrada num
apartamento, não, obviamente, que
as mensais são razoavelmente
amenas, bem tranqüilas, mas as se-
mestrais são fortes, mas eu não
posso guardar para a semestral
também, eu tô calculando que na
semestral eu vou ter, porque eu dou
um jeito, tiro daqui, tiro dali, agora
guardar todo mês aquela poupan-
cinha pra pagar a semestral não dá.
Eu nem penso nisso, eu deixo a-
contecer, bem assim, vamo comprar
e vamos ver no que vai dar.

(APESAR DISSO, VOCÊ DEVIA TER UM
SONHO, DE QUAL ERA O IMÓVEL QUE
VOCÊ GOSTARIA DE TER)

Sem dúvida, sempre a gente sonha
alguma coisa a mais do que as nos-
sas possibilidades, não, sempre quis
isto mesmo, tanto que a gente com-
prou uma cobertura...porque na
brincadeira até, já que tava lá, já que
você vai me dar um desconto legal
então eu quero a cobertura, nem me
passa o preço do apto. tipo (o apar-
tamento padrão) que eu não quero
nem ver, então é isso, é uma co-

bertura. Eu morei minha vida inteira
num apto. de 60 metros quadrados
com 6 pessoas, então a gente mo-
rava minha vida inteira pratica-
mente, acho que eu saí de lá faz um
7 anos, então, quer dizer, a vida in-
teira morei, nasci naquele apto. a
gente morava num apto do, BNH ali
mesmo em Pinheiros. Era eu, 3 ir-
mãs, meu pai, minha mãe e o cachor-
ro. Então era muita gente para um
apartamento muito pequeno, então
qual era o sonho? O sonho era poder
ter alguma coisa maior possível
porque eu não agüentava mais aq-
uela neurose de apartamento peque-
no apertado, fechado, falta privaci-
dade, porque num apartamento des-
te tamanho você não pode ter pri-
vacidade, tinha que dividir, não tinha
jeito, apesar de que tinha 3 quartos,
o que era um absurdo um apto. des-
te tamanho com 3 quartos, agora
você imagina o tamanho dos cômo-
dos era tudo muito pequeno mas....

(VOCÊ CRESCEU PENSANDO NUM
ESPAÇO MAIOR PARA VIVER)

Lógico eu falei não, eu quero ter um
conforto que eu não tive, quero bus-
car isso, então a idéia do aparta-
mento era sempre essa, primeiro eu
pensei em casa, mas a violência em
São Paulo não permite, eu ficaria
meio neurótico numa casa.

(MAS VOCÊ PREFERIRIA UMA CASA?)

Sem dúvida, uma casa eu acho bem
melhor, porque... por isso o porquê
da cobertura, você tem um espaço
livre, você pode sair e sentir um ar,
um quintal, umas flores, alguma
coisa mais...que não tenha aquela
noção... aquela falta de ar puro que
a gente tem no apartamento, é muito
apertado, tudo fechado, você tá nu-
ma caixa, então isso, realmente eu
preferia uma casa, como minha esp-
osa também, porque ela morou a
vida inteira em casa, então... mas não
dá, então a gente falou vamos tentar
uma cobertura” porque você tem
aquele espaço fora seu, então esta
era a idéia, a gente fala casa, casa
não dá porque a violência não per-

mite mesmo, entendeu, só que a gente
acaba conhecendo gente, escuta
caso aqui, caso ali, fica naquela
neurose, então, não, é melhor de-
sistir, não vamos ver, inclusive
viemos aqui, quando eu resolvi mon-
tar este escritório aqui (em Al-
phaville), faz pouco tempo, estou
aqui há 6 meses, a gente chegou a
ver algumas casas aqui, só que é
aquele lance mesmo, lance utópico,
a gente foi lá viu, a gente viu uma
casa maravilhosa, só que não tinha
a menor condição de comprar, a
gente falava “desencana”, a gente
chegou a pensar vamos tentar a-
lugar a casa depois com o tempo a
gente vai debitando, vai fazendo um
rolo, só que só o aluguel da casa era
mais caro que a prestação que eu
pago hoje, então não dá, nem para
alugar, então desisti...

(ENTÃO VOCÊ TINHA UM SONHO E
ESSE APARTAMENTO QUE VOCÊ
COMPROU É ATÉ PRÓXIMO DESSE
SONHO MAS NÃO É DO JEITO QUE
VOCÊ QUERIA...)

Não é, só que aí já é meio mega,
porque esse apartamento tá muito
bom, ele é bem confortável, aí eu já
tô exagerando um pouco, mas é
óbvio que você sempre quer mais,
mas eu não sei, sem dúvida você olha
pra planta e fala “podia mudar isto
aqui, podia ser um pouco maior, isto
aqui podia ser um pouquinho me-
nor”, mas não é como casa, que você
monta do jeito que quer, aparta-
mento você tem que entrar no es-
quema da construção

(O FATO DE COMPRAR UM IMÓVEL
MUDA O SEU PLANO DE VIDA?
COISAS QUE VOCÊ ESTAVA
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PENSANDO TEM QUE REFORMULAR;
COISAS QUE NÃO ESTAVA PENSANDO
COMEÇAM A APARECER?)

Bom, dá uma segurança melhor
quando você tem um patrimônio, é
um patrimônio, mal ou bem você tem,
amanhã apertou você pode vender,
você tem alguma coisa, a gente não
tem patrimônio, sabe, é uma segu-
rança, se precisar amanhã vender e
comprar um menor, tudo bem, é seu,
você não tem que pagar aluguel, não
corre o risco de um dia alguém te
pôr pra fora dali.

(É UMA COISA MUITO IMPORTANTE
PARA VOCÊ ESTA DIFERENÇA DE NÃO
PAGAR ALUGUEL)

Super, porque este negócio de a-
luguel eu acho muito complicado,
você depende de outra pessoa, é um
negócio que quebra, você tem que
ligar pro dono do apartamento e
falar, “pô o negócio quebrou, como
é que a gente vai fazer, eu mando
arrumar, mas... sei lá, um cano que
estourou, vou ter que trocar o cano,
é pro seu apartamento, você vai pa-
gar, não vai pagar, eu vou ter que
pagar, desconto do aluguel, então
estas coisas são desagradabilís-
simas...”

(BASICAMENTE ENTÃO É A QUESTÃO
DO DINHEIRO, DE VOCÊ TER UM ...
COMO VOCÊ DISSE, UM PATRIMÔNIO
NO FUTURO, CASO ACONTEÇA
ALGUMA COISA)

É isso e ter um negócio seu que você
mexe a hora que quiser, quiser
derrubar uma parede eu derrubo e
não tenho que dar satisfação pra
ninguém e isto é uma coisa que pesa
muito, do jeito que você quiser, você
fazer no imóvel o que você quiser...
(pausa)
eu sou casado há pouco tempo,
como eu te falei, meu negócio tem
pouco tempo, minha esposa é muito
nova, hoje ela tem 24 anos, sem
dúvida o fato de ter um imóvel pra
ela é muito mais segurança do que

pra mim até, eu acho legal comprar,
mas não acho assim essencial, mas
pra ela é uma coisa essencial.

É um negócio engraçado isto. Varia,
eu acho que é de pessoa para pes-
soa, porque se for colocar na ponta
de um lápis não vale a pena você ter
um imóvel, numa economia estável,
ou também numa instável, porque se
você aplica um dinheiro do valor do
imóvel, com a sua rentabilidade eu
vou pagar um aluguel e ainda sobra
às vezes, é muito relativo esse negó-
cio de comprar ou não um imóvel,
mas é legal, acho que é uma segu-
rança interessante.

(COMO FOI A ESCOLHA DO LOCAL?)

Eu assumi esta idéia de ter que ser
lá (no bairro Alto de Pinheiros) obvi-
amente a gente não ia querer um
bom apartamento num bairro ruim,
só que bairro ruim pra mim é dife-
rente, City Lapa, por exemplo, pra
mim é muito longe (o bairro City La-
pa, em São Paulo, é para classe A)
longe de onde eu trabalho e da mi-
nha família...

(O FATO DE SER COBERTURA, ALÉM DO
ESPAÇO, TEM ALGUM OUTRO SIGNI-
FICADO?)

Não, pra mim é isso, obviamente
vem junto, uma coisa vem junto com
a outra, se você tem uma cobertura
tem esse diferencial de melhor apre-
sentação pra receber, tudo, mas
não é o que mais pesou, o que mais
pesou foi o espaço livre mesmo, o

espaço de um ar.

(ENTRE VOCÊ E SUA ESPOSA TEVE AL-
GUMA DISCUSSÃO, DIFERENÇA DE OPI-
NIÃO PRA PODER REALMENTE DECIDIR,
OU FOI UMA DECISÃO TRANQÜILA?)

Olha, engraçado, não me lembro
muito bem como foi isso, obviament-
e, no começo ela devia estar meio
contra, não lembro se ela se mani-
festou, ou ela confiou em mim, por-
que ela sempre acha que eu sou meio
viajante, que nem quando eu vim ver
casa aqui (em Alphaville) e ela fala
“sê tá louco, a gente não tem di-
nheiro nem para pagar o aluguel do
mês que vem e você vai ver uma casa
de R$ 500 mil, não existe isto”, então
ela sempre sabia, quando eu cheguei
lá e falei já que “você vai me dar o
desconto da cobertura”, isso tudo
pra ela é um negócio meio utópico,
comprar um apartamento na hora,
quanto mais na cobertura, então
com certeza ela não acreditou muito
que eu fosse fechar o negócio, mas
aí quando eu fechei ela acreditou
nisso, ela achou que se eu fechei é
porque dava pra fechar.

(APÓS MAIS ALGUNS COMENTÁRIOS
SOBRE A PLANTA O ENTREVISTADOR
DESLIGOU O GRAVADOR E ENCERROU
A ENTREVISTA)6

COMENTÁRIOS
SOBRE O CONTEÚDO

Conforme o exposto anteriormente,
sobre a compra por impulso, de bens
de luxo, no modelo em etapas, va-
mos ressaltar os pontos do discurso do
sujeito que sustentam a afirmativa.

Realizando uma análise de conteú-
do temático, conforme BARDIN
(1977) que, aplicando o modelo em
etapas, foi possível construir cate-
gorias (idéias centrais do discurso)

6. O apartamento de cobertura foi adquirido por um preço em torno de R$ 420 mil reais, com um bom desconto dado pela construtora.
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sobre as três etapas que influenciam
a compra por impulso.

As experiências de espaço, vividas
pelo sujeito criaram fortes lembranças
de sensações de aperto, de percep-
ções, de falta de privacidade, de
idéias relativas à pobreza e à ri-
queza representadas pelo espaço
dos imóveis. A valorização dessas
experiências (isto é, suas fortes lem-
branças) somada a uma vida finan-
ceira de privação e a uma caracte-
rística de personalidade de não se
ater aos limites (no sentido de ser
empreendedor, ou viajante, como
se definiu o sujeito), constituem o
pano de fundo do qual brota a
compra por impulso.

Neste pano de fundo emergiram as
expectativas sobre o modo de morar
no futuro e o lugar (espaço) que sua
família atual ocuparia. O discurso
do sujeito é bastante claro sobre o
conteúdo dessa expectativa. Tinha
de ser um espaço amplo, aberto,
só seu, onde a liberdade de mudan-
ça fosse completa. Ocasionalmente
o sujeito visitava imóveis que
atendiam a alguns desses parâme-
tros, mas não havia se aventurado.
A expectativa, criada por oposição
à vida passada e presente do su-
jeito, contém elementos que levam
à compra por impulso. O processo
padrão implicaria, conforme dis-
semos, numa certa congruência
com o quadro passado e atual, com
mudança progressiva do sujeito.
Em outras palavras, o padrão es-
perado para esse casal jovem, sem
filhos, sem renda fixa, seria com-

prar um imóvel simples, de 1 dor-
mitório, depois tentar passar para
um de dois dormitórios e assim por
diante, coerente com o passado e
presente da vida, incluindo a parte
financeira e os riscos de não se po-
der pagar prestações de imóveis.7

Com as expectativas sobre o modo

de morar no futuro, o sujeito rea-
lizou o processo de alternativas de
uma maneira não padronizada. Em
primeiro lugar, seu tempo de matu-
ração foi curto, pois entre a visita
e a assinatura do contrato passaram-
se apenas três dias. Normalmente,
no ramo imobiliário, a procura de-
mora meses e a negociação demo-

7. Lembrando que são os pressupostos do modelo explicativo que definem a noção de padrão, ou normalidade, não havendo, pois, juízo de valor sobre
as pessoas “terem de ser conformistas”. Estamos apenas no plano teórico dos processos decisórios. Se uma pessoa decide por uma compra sem ter
base de informação e sem ter base financeira, indica uma quebra do padrão. Os contratos imobiliários são claros: se a pessoa deixar de pagar as
prestações perde o imóvel e tudo o que foi pago. Uma vez assinado esse contrato...

O preço do condomínio, ruído dos elevadores, problemas de infiltração
da piscina, etc.) e não foi atrás, o que deve ocorrer no processo padrão.❉
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ra vários dias, incluindo longas
discussões sobre o atraso das pres-
tações. Em segundo lugar, não hou-
ve processo comparativo, o que é
absolutamente necessário nessa
etapa. Que outros imóveis do mes-
mo padrão ele viu? Nenhum. Em
terceiro lugar, o sujeito não tinha
nenhum conhecimento sobre morar
em cobertura (preço do condo-
mínio, ruído dos elevadores, pro-
blemas de infiltração da piscina,
etc.) e, não foi atrás, o que deve
ocorrer no processo padrão. Em
quarto lugar, o sujeito não buscou
informações com pessoas (por
exemplo, o próprio construtor) sobre
morar em cobertura. Em quinto e
último lugar, o sujeito não elegeu
critérios de corte realistas com sua
condição financeira e necessidades
atuais, não tendo nem o dinheiro
das semestrais (cujo valor ele mes-
mo estabeleceu) e nem a neces-
sidade de um espaço tão amplo
(320 metros de área útil) para um
jovem casal sem filhos.

Unindo os comentários sobre as três
etapas, chega-se à conclusão de
que estamos diante de uma compra
por impulso, conforme o modelo em
etapas. Comparada às outras de-
finições de compra impulsiva,
vimos que a compra foi planejada,
já que o casal buscava uma solução
de moradia, olhava classificados e
visitava imóveis. A compra foi
racional, já que o sujeito fez contas
na ponta do lápis e ele mesmo esta-
beleceu as condições de paga-
mento. A compra foi negociada, já
que houve troca de informações

entre o vendedor e o comprador, até
se chegar a um contrato firmado
pelas partes. Não é, portanto, com-
pra impulsiva por falta de plane-
jamento; nem por prazer momen-
tâneo; nem por desejo incontro-
lável. Só que os processos decisó-
rios não seguiram os padrões espera-
dos em cada etapa. Sobre as expe-
riências havia um estreitamento da
realidade da vida passada na super-
valorização das experiências espa-
ciais no antigo apartamento (em
detrimento de todas as outras
experiências, tais como a união da
família). Sobre a expectativa de
um espaço de moradia, ela trans-
cendia os fatos do passado e do

presente, quebrando a lógica da
construção destas mesmas expecta-
tivas, ou seja, que o sujeito busca
o novo, mas numa continuidade do
presente.8  Sobre o processo de es-
colha havia uma tomada de deci-
são marcada pela falta de lógica
(não buscar informações, não rea-
lizar comparações, assumir dívida
acima dos rendimentos atuais).

Permeando os processos das três eta-
pas (experiências, expectativas e
alternativas), encontramos no discur-
so do sujeito indícios de regras
sociais de identidade e qualidade
de vida a partir das posses e não das
realizações. Apesar de o sujeito, em

A compra foi racional, já que o sujeito fez contas na ponta
do lápis e ele mesmo estabeleceu as condições de pagamento.❉

8. Em teoria das representações sociais, existe o termo ancoragem para designar esta progressiva mudança dos ideais de vida e acomodação dos fatos
novos. Maiores detalhes você encontra no texto de Moscovici(1988). Também existem referencias a dois princípios de busca do ser humano, que seriam
a ordenação e a superação, numa coexistência dialética constante. Maiores detalhes você encontra em Fromm Erich (1979), capítulo 3.
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determinado ponto do discurso falar
que talvez nem valesse a pena
comprar imóvel, não deixa de so-
nhar com um espaço seu, amplo,
onde a liberdade parece existir. Al-
gumas de suas frases, tais como “a
gente sempre sonha alguma coisa a

mais das nossas possibilidades” e “se
você tem uma cobertura tem esse di-
ferencial de apresentação”, parecem
indicar a representação do sucesso e
liberdade através das posses.

Por outro lado, este sujeito não pa-

rece completamente influenciado
pelas regras sociais de posse, já que
realiza algumas reflexões a partir
de seus referenciais pessoais. As-
sim, um bairro bom é muito mais
aquele que lhe traz facilidade de
trabalho do que aquele que tem
fama. Uma cobertura traz muito
mais a liberdade quanto ao espaço
particular do que como um objeto
de exibição. Um imóvel comprado
traz segurança, mas fazendo con-
tas, talvez se conclua que não é
um bom investimento.

Um outro ponto de reflexão refere-
se ao seu comportamento de em-
preendedor que arrisca. Pelo
discurso do sujeito, não temos ele-
mentos para levantar hipóteses que
indiquem se esta característica vem
de sua história pessoal, ou se é uma
influência social, bem brasileira, do
“vamos ver no que vai dar”. Seja
qual for sua origem, influenciou o
processo não padronizado da com-
pra do imóvel.

No conjunto das características de
personalidade (aventureiro), mais as
influências sociais, mais os proces-
sos decisórios atípicos temos como
resultado a compra por impulso de
um bem de luxo. Por impulso por-
que se caracteriza por existirem
processos fora do padrão do modelo
em etapas. De luxo porque trans-
cende o valor utilitário do produto,
já que um casal jovem, sem filhos,
não precisa de 5 dormitórios e 3
salas no seu imóvel.

CONCLUSÕES

Através dos dados de uma entrevista
em profundidade, procuramos le-

Pelo discurso do sujeito, não temos elementos para levantar hipóteses
que indiquem se esta característica vem de sua história pessoal, ou se
é uma influência social, bem brasileira, do “vamos ver no que vai dar”.

❉
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vantar, neste artigo, algumas consi-
derações sobre uma outra linha de
conceito de compra por impulso,
aplicada aos bens de luxo.

Um sujeito pobre, empreendedor do
ramo gráfico, iniciando sua vida
profissional, decidiu comprar um i-
móvel de cobertura num dos bairros
mais sofisticados de São Paulo, o
bairro do Alto de Pinheiros. Como
explicar essa aquisição?

Os conceitos tradicionais de compra
por impulso, voltados para produtos
de baixo valor e alta taxa de recom-
pra, não têm parâmetros suficientes
para explicar esse comportamento.
Não se trata de falta de planejamento,
nem de prazer momentâneo, nem de
desejo incontrolável, que são as três
linhas básicas de modelos explica-
tivos. Mesmo um modelo mais vol-
tado para a estimulação de Marketing
não conseguiria explicar este caso,
pois o casal não foi influenciado dire-
tamente por nenhuma ferramenta de
comunicação.

Afirmamos e colocamos em discus-
são que não há vantagem teórica, ou
prática em se utilizar o conceito de
consumidor impulsivo, como alguém
que não pensa, ou é dominado por
forças exteriores e interiores. Tradi-
cionalmente a Psicologia do Consu-
midor tem sido ensinada como a
Psicologia dos tipos, enquadrando
pessoas em padrões de conduta.
Assim, existiriam os racionais, os
tímidos, os impulsivos. Assim a obser-
vação do comportamento humano
coloca em xeque a metodologia que
leva a estas classificações. As pessoas
na sua vida apresentam flexibilidade
de papéis e de comportamentos,
conforme configurações da vida atual

e mesmo de situações momentâneas.
Talvez seja mais adequado afirmar
que existem compras por impulso e
não compras por impulsivos.

Esta pequena diferença de palavras
causa uma enorme diferença entre a
teoria e a prática. Na teoria, leva os
pesquisadores a adotarem o princípio
da flexibilidade do ser humano, tão
necessário para uma conformidade
com a observação atual do comporta-
mento das pessoas, mas tão criticado
por visões positivistas. Na prática,
leva os gerentes e pessoal de linha
de frente a adotarem uma atitude de
atenção e construção e interpretação
para cada consumidor atendido, sem
padronizar a partir de alguns poucos
elementos. Um corretor daquele
prédio, que atendesse a esse rapaz
simples, com roupa esportiva, passando
mal por causa de um exame e

querendo comprar a cobertura, pode-
ria não lhe dar crédito, por padronizá-
lo como “curioso que veio matar o
tempo”.

Quando, porém, utilizamos o mo-
delo em etapas, que descreve (não
prescreve) padrões decisórios e
colocamos o conteúdo do discurso
do sujeito dentro das premissas desse
modelo, podemos ter uma nova visão
da expressão: “compra por impulso”
bastante distante do senso comum de
compra por pessoa alterada. Na
verdade, nós podemos realizar uma
compra por impulso a qualquer
momento de nossa vida, bastando
realizar um processo decisório atípico
em uma das etapas iniciais (expecta-
tivas, alternativas e compra). Quan-
tos de vocês já alugaram um imóvel
para o carnaval sem fazer uma visita
a ele? É um processo decisório atípico

Uma interessante linha de reflexão, decorrente destas afirmativas,
seria analisar o papel do corretor, quando se utiliza o modelo em etapas.❉
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e caracteriza uma compra por im-
pulso, conforme os conceitos aqui
apresentados.

Alguns leitores podem questionar o
pressuposto implícito de padrão. Vale
esclarecer que o conceito de padrão
refere-se aos processos e não ao
comportamento. Estes padrões
psicológicos, nos processos decisórios
são amplamente estudados na Eco-
nomia, na Psicologia, na Sociologia,
mas sem o intuito de impor normas.
Seu objetivo é a descrição do com-
portamento humano, mas, no
acúmulo de observações, surgem
convergências. Assim, na etapa de
levantamento de alternativas encon-
tra-se o processo lógico e racional
de se estabelecer critérios de corte,
tais como um preço máximo a ser
pago. Assumir dívidas das quais não
se tem renda é uma decisão fre-
qüente  para os brasileiros; confiantes
no lema “deixa rolar”; mas não é um
padrão decisório típico para a Psico-
logia Econômica. Este exemplo deixa
claro que o normal estatístico dos
brasileiros pode ser a decisão de
assumir crédito sem provisão, mas não
é o normal como processo decisório.

Os modelos tradicionais de compra
impulsiva são limitados a certas con-
dições, tais como negócios de baixo
valor e pouco impacto na vida das
pessoas. Quando tratamos de bens
de luxo e de alto valor, esses mo-
delos têm pouca capacidade expla-
nativa. Como alternativa, indicamos
que, nestes casos, pode-se utilizar o
modelo de consumo em etapas e
analisar, através de entrevistas em
profundidade, a qualidade dos pro-
cessos decisórios das pessoas. Ao
encontrarmos processos atípicos,
conforme esclarecidos dentro do

modelo, podemos afirmar tratar-se de
uma compra por impulso.

No ramo imobiliário, que temos es-
tudado há alguns anos, existem ge-
rentes que orientam seus vendedores
a fazerem pressão para que os con-
sumidores assinem rapidamente o
contrato de compra do imóvel, pois
“se eles pensarem, irão cancelar”.
Para eles, a compra por impulso é
uma pressão, buscando eliminar o
raciocínio. Para a linha explicativa,
aqui colocada, a compra por impulso
tem uma história e mecanismos
psicológicos que não são deter-
minados por aqueles poucos minutos
de pressão do corretor. No caso do
sujeito em questão, havia uma histó-
ria de experiência de moradia com
falta de privacidade, havia uma
característica de personalidade de
“aventureiro”, havia uma imagem
negativa da família da esposa a ser
combatida, havia uma expectativa
de um lugar só seu, com ar, e havia
uma maneira especial de lidar com
dívidas, assumindo muito mais do
que seu bolso permitia. Isto o levou
à compra por impulso, e não o tra-
balho do corretor.

Uma interessante linha de reflexão,
decorrente destas afirmativas, seria
analisar o papel do corretor, quando
se utiliza o modelo em etapas. ESPM


