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Resumo 

 

 

Os festivais de música assumem cada vez maior relevância na oferta cultural do 

nosso país, com impactos significativos a nível económico e social. Com a proliferação atual 

destes eventos a nível nacional, importa refletir sobre comportamentos associados à 

aquisição deste tipo de produto, essenciais para o desenvolvimento desta área de negócio. 

Neste contexto, compreendemos a pertinência de estudar o comportamento dos 

consumidores, particularmente a compra por impulso. O nosso foco incidiu na aquisição de 

um bilhete com acesso à área VIP, associado a um conjunto de privilégios restritos.  

Esta investigação procurou, através de um estudo experimental, perceber os efeitos 

da aprovação social, da identificação com o grupo e das emoções (positivas e negativas) na 

compra por impulso de bilhetes de festivais de música para a área VIP. Adicionalmente, de 

modo a compreender os fatores que podem condicionar a compra por impulso deste produto, 

foram analisadas variáveis como a influência interpessoal e o consumo por estatuto. Para 

isso, foi conduzido um estudo com 359 indivíduos [M= 23.77 anos, DP=7.73) que 

responderam a um questionário online sobre um cenário experimental de compra de bilhetes 

de festivais de música para a área VIP. 

 Os resultados indicam que a aprovação do grupo de amigos leva os/as 

Portugueses/as a comprar mais por impulso e que as emoções positivas medeiam esta 

relação. Verificou-se, ainda, que a influência normativa e o consumo por estatuto estão 

envolvidos na compra por impulso de bilhetes de festivais de música para a área VIP. 

 

 

Palavras-chave: Festivais de música, Área VIP, Tendência para comprar por impulso, 

Emoções, Consumo por estatuto, Influência interpessoal 
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Abstract 

 

 

Music festivals have gained increasing importance in Portugal. Nowadays there are 

a lot of events of this kind around the country, especially during the Summer. Furthermore, 

VIP areas have changed their configuration over the years, and Portuguese scenario is no 

exception. Currently, some of these spaces are no longer exclusive for guests. For a price 

everyone who wants to have this experience can have it. In this sense, the exploration of 

impulse buying behavior in this field may bring great advantages for its development.  

Therefore, this study aims to, by way of an experimental study, investigate how 

identification with friends, social approval and emotions (positive and negative) influence 

impulse buying tendency. Moreover, in order to understand the factors that may condition 

the impulse purchase of this product, variables such as interpersonal influence and status 

consumption were analyzed. For this a study was conducted with 359 individuals (M = 23.77 

years old, SD = 7.73) who answered an online questionnaire about an experimental scenario 

of purchasing music festival tickets for the VIP area.  

Results indicate that the approval of friends influences impulse buying tendency and 

that positive emotions mediate this relationship. By way of this study we conclude that if the 

group of friends approves the purchase, consumer will experience positive emotions and will 

tend to a greater disposition to buy impulsively music festival tickets for the VIP area. It was 

also found that normative influence and status consumption are involved in the purchase of 

music festival tickets for the VIP area. 

 

Keywords: Music festivals, VIP areas, Impulse buying tendency, Emotions, Status 

consumption, Interpersonal influence 
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Introdução 

 

Vivemos a era da transformação, da informação, dos média, da indústria digital e do 

consumo (Beck, Henning & Vieira, 2014).“Consumir com impaciência, viajar, divertir-se, 

não renunciar a nada: assistimos ao consumo como promessa de um presente eufórico” 

(Lipovetsky & Charles, 2006, p.64). Perante a atual comercialização quase integral de tudo, 

não apenas de objetos, como também da cultura (Lipovetsky & Hervé, 2012, p.18), 

compreendemos a pertinência de estudar o comportamento de compra por impulso de um 

produto cultural: os festivais de música, focando o contexto particular das áreas VIP. 

São várias os fatores que estão por detrás de uma compra por impulso, 

nomeadamente (1) o ambiente de compra, (2) o contexto sociocultural e (3) os aspetos 

individuais do consumidor (Woodruffe, 2002). Assim, a compra por impulso carateriza-se 

por ser uma compra de decisão rápida e com a presença de estados emocionais intensos 

(Wood & Hayes, 2012). Desta forma, ocorre quando o desejo por um produto ou marca 

supera a força de vontade do indivíduo para resistir (Faber, 2010).  

 A compra por impulso carateriza-se por: (1) a espontaneidade, que corresponde a 

uma súbita necessidade de agir, causada por um estímulo visual existente na loja (e.g. uma 

ação promocional); (2) a sensação de desequilíbrio psicológico, provocada pela intensidade 

da vontade de adquirir determinado produto de forma repentina; (3) o conflito psicológico, 

experienciado pelo consumidor que pondera a recompensa direta proveniente da sua 

impulsividade mas também as possíveis consequências negativas; (4) a diminuição da 

capacidade cognitiva para fazer avaliações, que se inicia na intensidade dos estádios 

emocionais do consumidor, resultando no baixo controlo cognitivo sobre a sua decisão final; 

e por fim (5) a desconsideração das consequências, fruto da ansiedade provocada pela 

impulsividade (Rook, 1987).   

De acordo com Stern (1962), este fenómeno pode ser influenciado por fatores 

económicos, temporais, espaciais, culturais e de personalidade. Assim, o autor define quatro 

tipos de compra por impulso: (1) a compra por impulso pura, que diz respeito à rutura dos 

hábitos comuns; (2) a compra por impulso relembrada, que acontece após o consumidor 

entrar na loja e é causada pela lembrança da publicidade de determinado produto, ou por 

uma decisão de compra que tinha sido deixada de lado anteriormente; (3) a compra por 

impulso sugerida, que acontece quando um consumidor vê um produto pela primeira vez e 

visualiza uma necessidade para ele, mesmo que não tenha conhecimento prévio do item; e 
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(4) a compra por impulso planeada, que resulta da intenção prévia do consumidor em 

comprar algo específico. Acontece quando o consumidor entra na loja com algumas compras 

específicas em mente, mas com a expectativa e intenção de fazer outras compras que 

dependem de preços especiais, ofertas e descontos (Stern, 1962).  

Na prática, este fenómeno começou a ser estudado desde o início dos anos 50, pelo 

que aparece sob diferentes conceitos na literatura: (1) “tendência a comprar por impulso”, 

(2)“intenção de comprar por impulso”, (3)“impulsividade na compra”, (4)“comportamento 

de compra por impulso” ou apenas (5)“compra por impulso” (Lins, Poeschl & Eberhardt, 

2016). Neste estudo, será utilizado o termo “tendência de comprar por impulso” para 

descrever a compra por impulso de bilhetes de festivais de música para a área VIP. 

 

Os festivais de música e as áreas VIP 

De acordo com o relatório anual de festivais de música em Portugal, em 2018 

realizaram-se 311 festivais de música no território nacional (Aporfest, 2018). Destes, mais 

de metade decorreu no período de verão, entre 15 de junho e 15 de setembro. Mais se 

acrescenta que cerca de 70% dos participantes, em Portugal, vão a festivais de música 

acompanhados de amigos, referindo a socialização como um fator importante (André, 2017).  

O número de visitas dos participantes no evento depende da experiência 

proporcionada e de características como motivação, ambiente, emoções e experiências 

sociais (Leenders, 2010). Morgan (2008) agrupou as motivações internas das pessoas para 

ir a festivais de música em três tópicos: (1) benefícios pessoais do prazer hedónico; (2) 

interação social; e (3) significados derivados de narrativas pessoais e valores culturais.  

Queirós e Barbosa (2018) verificaram que a experiência nos festivais é 

multidimensional, destacando-se a dimensão social. Uma vez que a maioria dos participantes 

vai a festivais acompanhado pelo grupo de amigos (Campo, González, Brea & Lorenzo, 

2019) e que compartilhar a experiência com o outro proporciona um sentimento de pertença 

e integração social (Packer, 2011), este estudo visa entender os processos de influência social 

associados à compra por impulso de bilhetes para estes eventos.  

Ademais, Grappi e Montanari (2011) sugerem que quanto maior a identificação de 

um indivíduo com o grupo de amigos, maior a probabilidade de participar em determinado 

festival. Por conseguinte, a identificação com o grupo pode ser um fator motivador da 

compra por impulso de bilhetes para estes eventos. 

Uma vez que o público não procura apenas experiências musicais, mas experiências 

mais completas e únicas (Silva, 2016), neste estudo, a par do contexto geral do festival, 
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destacam-se as áreas VIP, enquanto foco de análise. Estes espaços localizam-se, 

frequentemente, atrás do palco principal e caraterizam-se por serem locais privilegiados e 

confortáveis (Costa, 2013).  

As áreas VIP têm sofrido alterações nos últimos anos, relativamente à sua 

configuração e logística. Se, no passado, eram exclusivas a um público restrito (e.g. figuras 

públicas, patrocinadores), atualmente destinam-se, em inúmeros festivais, a todos os que 

queiram pagar para usufruir do espaço. Neste sentido, um conhecimento aprofundado sobre 

tipo de público e os fatores motivacionais subjacentes ao consumo deste tipo de experiências, 

torna-se pertinente na gestão e promoção dos festivais (Kinnunen, Luonila & Honkanen, 

2018), nomeadamente em Portugal. 

 

A Influência Interpessoal  

Frequentemente, os modelos utilizados para explicar o comportamento do 

consumidor incluem a influência interpessoal (Amos, Holmes & Keneson, 2014), uma vez 

que, enquanto característica disposicional, é um dos determinantes do comportamento 

individual (Ebren, 2009). Assim, este é um traço geral que varia em todas as pessoas 

(Bearden, Netemeyer & Teel, 1989), pelo que, após os amigos observarem um produto e lhe 

atribuírem uma avaliação favorável, os indivíduos percebem esse produto de forma mais 

benéfica comparativamente ao que teriam feito na ausência desta observação (Burnkrant & 

Cousineau, 1975).  

A suscetibilidade à influência interpessoal constitui, então, (1) a necessidade de 

identificar ou melhorar a nossa imagem de acordo com aqueles que nos são significativos, 

através da aquisição e uso de produtos/marcas; (2) a vontade de ceder às expectativas dos 

outros em relação às decisões de compra; (3) a tendência de saber mais sobre determinados 

produtos e serviços através da procura de informações nos outros (Bearden, Netemey & 

Teel, 1989). 

Consideram-se dois tipos de influência interpessoal: (1) a informacional e (2) a 

normativa. A primeira corresponde à aceitação de uma informação obtida de outra fonte 

como evidência sobre a realidade, ou seja, como evidência sobre o verdadeiro estado de 

algum aspeto do ambiente do indivíduo.  

A influência normativa, por sua vez, refere-se à necessidade de ficar em 

conformidade com as expectativas de outra pessoa ou grupo (Burnkrant & Cousineau, 1975), 

uma vez que procuramos normas sociais para responder efetivamente a situações sociais 

(Cialdini, 2001).  
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Considerando as influências normativas e informacionais, Clark, Goldsmith e Zboja 

(2007) mencionam o caso particular dos consumidores por estatuto. Segundo os autores, 

indivíduos motivados a comprar pelo estatuto, são suscetíveis às influências normativas, mas 

não necessariamente às informacionais, pelo que se espera compreender, também, a relação 

entre a influência interpessoal e a compra por estatuto. 

É, ainda, pertinente especificar que a influência normativa acontece através de 

normas explicativas (o que é típico ou normal do grupo) ou normas preventivas (o que a 

maioria dos outros aprovam ou não) (Cialdini, Reno & Kallgren, 1990), pelo que se espera 

que a impulsividade dos participantes aumente sob a aprovação do grupo de amigos. 

 

Aprovação Social 

Colocando o foco nas normas preventivas, Henningsen e Henningsen (2003) referem 

que os indivíduos se sujeitam às escolhas preferidas pelo grupo, pelo que o ambiente social 

molda as preferências e comportamentos de escolha dos consumidores à medida que eles se 

esforçam para obter aprovação social (Argo, Dahl & Manchanda 2005; Dahl, Manchanda & 

Argo, 2001). Assim, os indivíduos orientam e adaptam as suas ações de compra através dos 

outros (Amblee & Bui, 2011).  

O princípio da aprovação social implica, então, que as pessoas confiam fortemente 

nos outros para obter dicas de como agir, pensar e sentir (Cialdini & Goldstein, 2002), e que 

os seus processos de decisão e preferências individuais são influenciados pelos grupos 

(Cialdini, 2001). Este princípio opera mais eficazmente quando os consumidores observam 

o comportamento de pessoas semelhantes a si mesmos (Cialdini, 2001), visto que são mais 

influenciados por amigos (fortes laços sociais) do que por conhecidos e desconhecidos 

(fracos laços sociais) (Luan, Yao & Bai, 2017). Sendo assim, este estudo explora o papel 

aprovação social no contexto de compra, procurando perceber se, numa situação em que os 

amigos aprovam a compra, a tendência para comprar por impulso dos consumidores 

aumenta.  

 

Identificação com o Grupo 

Sabe-se que alguns produtos constituem símbolos para a identidade social (Dittmar 

& Halliwell, 2007), e que indivíduos mais fortemente identificados com o seu grupo 

tendem a comprar mais impulsivamente produtos que realcem essa identificação (Teiga, 

2019). Desta forma, a motivação para cumprir as expectativas normativas pode ser 



5 

superior em indivíduos que pertencem a um grupo coeso, com normas sociais claras e 

consistentes (Luo, 2005).  

 Ao conhecimento que um indivíduo tem da sua pertença a determinados grupos 

sociais, bem como o valor e significado emocional que sente perante essa associação ao 

grupo, atribui-se a definição de identidade social (Tajfel, 1972). A teoria da identidade social 

oferece três grandes explicações: (1) através da lealdade, os indivíduos demonstram a sua 

afiliação à comunidade, fortalecendo a sua identidade social e auto-estima, (2) os membros 

de uma categoria social específica esforçam--se para elevar o estatuto do grupo ao qual 

pertencem, (3) a identificação com o grupo relaciona-se com emoções positivas (Ashmore, 

Deaux, McLaughlin & Volpe, 2004).  

A categorização social contribui, então, para que as pessoas sejam definidas e 

entendidas não só como indivíduos, mas também como pertencentes a determinadas 

categorias sociais (e.g. idade, estatuto socioeconómico), pelo que os sentimentos de 

identificação com o grupo fortalecem a influência normativa dos indivíduos (Stoel & 

Sternquist, 2004).  

Neste sentido, espera-se que a identificação com o grupo seja uma variável relevante 

no caso particular do contexto deste estudo, uma vez que quanto mais forte a identificação 

de um indivíduo com o grupo de amigos, maior a probabilidade de participar em festivais de 

música (Grappi & Montanari, 2011) e que a identificação com grupo aumenta a 

probabilidade dos indivíduos serem influenciados por membros do grupo (Lapinski & 

Rimal, 2005). Para além disso, Negara e Dharmmesta (2003) sugerem que avaliação 

normativa do grupo pode funcionar como uma variável moderadora na compra por impulso. 

Assim, espera-se que a aprovação social modere a relação entre a identificação com o grupo 

e a compra por impulso de bilhetes de festivais de música para a área VIP. 

 

O consumo por Estatuto  

Perante uma “ sociedade do espetáculo e das aparências, onde a dependência das 

imagens é elevada” (Brandão, 2008, p. 42), neste estudo, além dos festivais de música, 

optamos por incluir as áreas VIP, de forma a entender se o desejo em ganhar prestígio, 

através da aquisição de um produto com valor e reconhecimento social (O'Cass & McEwen, 

2004), aumenta a impulsividade de compra dos participantes.  

As principais motivações para comprar por estatuto relacionam-se com o 

reconhecimento social gerado pelo consumo de produtos e serviços que permitam conceder 

estatuto (Hahn, Scherer & Lebioda, 2019). Neste sentido, os indivíduos que compram por 
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estatuto adquirem, possuem e exibem determinados bens e serviços para ilustrar uma 

imagem de si mesmos e criar os tipos de relações sociais que desejam (Goffinan, 1959). 

Assim, o consumo por estatuto corresponde ao processo motivacional pelo qual os 

indivíduos se esforçam para conseguir melhorar o seu estatuto social através do consumo 

explícito de produtos que projetem esta imagem (Phau & Teah, 2009).  

 Este tipo de consumo tem sido alvo de vários estudos sobre o comportamento do 

consumidor (Campos,2018; Clark, Zboja & Goldsmith, 2007; Eastman, Goldsmith & Flynn, 

1999), pelo que a inclusão desta variável nesta investigação visa, ainda, compreender se 

indivíduos motivados a comprar por estatuto, tendem a comprar mais por impulso sob a 

aprovação dos amigos.  

 

As emoções  

 O consumidor está envolvido numa teia social que produz determinadas ações 

emocionais perante as suas experiências de consumo (Sauerbronn, Ayrosa & Barros, 2009), 

pelo que a compra por impulso é, muitas vezes, acompanhada por fortes reações afetivas, 

como reações de prazer e excitação (Rook, 1987). Deste modo, os estados emocionais dos 

consumidores afetam o comportamento de compra (Dawson, Bloch & Ridgway, 1990). Para 

além disso, Van Boven e Gilovich (2003) sugerem que as compras experienciais assumem 

um impacto emocionalmente mais forte nos consumidores do que as compras materiais, pelo 

que o presente estudo focar-se-á na compra por impulso de uma experiência: bilhetes de 

festivais de música para a área VIP. 

São vários os estudos que reportam a influência das emoções no comportamento de 

compra (Kemp, Borders, Anaza, & Johnston, 2018), que é muito mais emocional do que 

racional (Stern, 1962). Se Gonçalves (2018) concluiu que as emoções positivas funcionam 

como um mediador entre a identificação social e a compra por impulso, Iyer, Blut, Xiao e 

Grewal (2019) verificaram que as emoções positivas medeiam e explicam os processos 

psicológicos afetivos associados à compra por impulso.  

Por outro lado, Hausman (2000) sugere que o indivíduo pode recorrer à compra como 

uma forma de reduzir os seus conflitos emocionais, através de emoções negativas. Neste 

sentido, também as emoções negativas (e.g. irritação, tristeza) podem estimular os 

consumidores a comprar para se sentirem melhor (Carvalho, 2015). Por conseguinte, neste 

estudo, procurar-se-á entender as emoções (positivas e negativas) no contexto de compra. 

Para além disso, uma vez que o contexto social, nomeadamente os amigos, desempenha um 

papel importante no desencadear de emoções (Fischer, Manstead & Zaalberg, 2003), a 
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aprovação social pode desencadear emoções positivas e a não aprovação emoções negativas. 

Assim, tenciona-se, ainda, verificar se as emoções medeiam a relação entre a aprovação 

social e a compra por impulso.  

 

Objetivos do estudo 

Dada a importância dos festivais de música no panorama Português pretende-se, 

inicialmente, determinar os significados atribuídos pelos/as Portugueses/as aos Festivais de 

música e à respetiva área VIP, explorando o que é que os/as Portugueses/as pensam quando 

lhes ocorre comprar este produto. 

Considerando que a aprovação social é um fator importante no comportamento de 

compra optou-se por realizar um estudo experimental que levasse em consideração esta 

variável. Deste modo, procurou-se verificar se a aprovação social modera a relação entre a 

identificação com o grupo e a TCI-VIP, e se as emoções (positivas e negativas), medeiam a 

relação entre a aprovação social e a compra por impulso. Como este estudo tem o foco num 

produto muito particular, também se pretendeu determinar que variáveis predizem a 

tendência para comprar por impulso bilhetes de festivais de música para a área VIP. 
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Método 

 

 

1.1 Participantes 

 

Participaram no estudo 359 indivíduos [278 mulheres e 81 homens, com idade 

média de 23.77 anos, DP= 7.73, mínimo=18 (n=40) e máximo= 63 (n=1). 

 

 

1.2 Questionário 

 

O estudo foi conduzido através de um questionário (ver Apêndice A), composto por 

3 partes. A primeira parte centrou-se na exposição de imagens de áreas VIP (ver Figura 1), 

de forma a contextualizar e suscitar o interesse e a atenção dos participantes para as áreas 

VIP. Seguiram-se 6 perguntas de âmbito quantitativo, que serviram para compreender as 

perceções e opiniões dos participantes face a Festivais de música. A sétima questão, por sua 

vez, assumiu uma vertente qualitativa, uma vez que se procurou avaliar as perceções dos 

participantes face à área VIP: O que pensa acerca das áreas VIP nos festivais de música? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1.Imagens de áreas VIP 
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1.3 Cenário Experimental 

 

A segunda parte do questionário dedicou-se ao estudo experimental, cuja finalidade 

passou por perceber de que modo a identificação com o grupo de amigos e a aprovação dos 

mesmos influencia a tendência a comprar por impulso. Foi, então, adotado um estudo 

experimental com uma variável independente inter-sujeitos de dois níveis (aprovação dos 

amigos: aprovação vs não aprovação), resultando em duas condições distintas. 

 

 

Figura 2. Cenário experimental 

De acordo com um artigo da revista de música Blitz, nos últimos anos, as áreas VIP tem ganho um 

destaque diferente nos festivais de música. Cada vez mais, os jovens têm aderido a esta nova tendência de 

frequentar áreas VIP, uma vez que, atualmente, na grande maioria dos festivais, já não são exclusivas a um 

público restrito, como patrocinadores e figuras públicas.  

Se o público geral quiser ter esta experiência sensorial única, já é possível comprar um bilhete 

destinado a esta área restrita e viver uma experiência intimista, com uma atmosfera própria, menos pessoas 

e uma vista privilegiada sobre os concertos e o festival. 

[Fonte: revista Blitz, Junho de 2019] 

 

Imagine-se na seguinte situação. É importante que tente recriar mentalmente a situação como se a 

estivesse efetivamente a vivenciar: 

Imagine que este ano vai a um festival de música com os seus amigos. Quando chega o momento de 

comprar os bilhetes, repara que, este ano existe a possibilidade de comprar bilhetes para a área VIP. Perante 

este facto, quando pensa acerca da opinião dos seus amigos, sabe eles irão aprovar a compra do bilhete para a 

área VIP (Na condição de não aprovação, é referido que os amigos não aprovam a compra de bilhetes 

para a área VIP). 

 

 

1.4 Variáveis dependentes 

 

Tendência para comprar por impulso bilhetes de festivais de música para a área 

VIP (TCI-VIP). Para medir a tendência de compra por impulso de bilhetes de festivais de 

música para a área VIP foi utilizada a seguinte escala, adaptada da escala de Rook e Fisher 

(1995), que contempla 4 questões (Eu ficaria com vontade de comprar o bilhete para a área 

VIP no impulso do momento; Eu ficaria com vontade de comprar o bilhete para a área VIP 

sem pensar; Eu ficaria com vontade de comprar o bilhete para a área VIP e pensaria sobre 

isso depois; Eu ficaria com vontade de comprar o bilhete para a área VIP o mais rápido 
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possível, =.87) avaliada numa escala de Likert de 7 pontos, sendo que 1 =“discordo 

totalmente” e 7 = “concordo totalmente”. 

Manipulation check. De forma a validar as respostas dos/as participantes, foram 

criadas três questões: “No cenário descrito, os seus amigos aprovam a compra de um bilhete 

para a área VIP? (Sim; Não)”; “A maioria dos jovens têm vindo a aderir a esta nova 

tendência de experimentar a área VIP nos festivais de música?(Sim; Não)”;“Atualmente é 

possível para o público geral adquirir bilhetes para esta experiência?(Sim, é possível; Não, 

não é possível)”. 

 

 

1.5 Outras medidas 

 

Identificação com o grupo de amigos. Para medir a identificação com o grupo de 

amigos foi adaptada a escala de Lins, Lima-Nunes e Vasconcelos (2010) no que diz respeito 

à aceitação pelo grupo, à importância que os indivíduos atribuem ao grupo e à sua 

identificação com o grupo (O meu grupo de amigos é importante para mim; Considero-me 

aceite pelo meu grupo de amigos; Eu identifico-me com o meu grupo de amigos, = .89), 

(1=discordo totalmente; 7=concordo totalmente). 

 

Emoções. Relativamente à variável emoções, a intensidade das emoções negativas 

(incomodado/a, chateado/a e triste, =.86) e das emoções positivas (empolgado/a, contente 

e animado/a, =.97), dos/as participantes face ao cenário apresentado foi medida através de 

uma escala de Likert de 7 pontos (sendo que 1 = “Nada” e 7 = “Extremamente”). 

 

Influência interpessoal. De forma a medir a suscetibilidade à influência interpessoal 

nas compras foi utilizada a escala de Bearden e colaboradores (1989). A escala é composta 

por 12 itens que refletem duas dimensões de suscetibilidade à influência interpessoal: a 

influência informacional (e.g. Frequentemente consulto outras pessoas para ajudar a 

escolher a melhor alternativa disponível a partir de uma classe de produtos; Para ter a 

certeza que estou a comprar o produto ou a marca certa, muitas vezes observo o que os 

outros estão a comprar e a usar, = .66) e a influência normativa (e.g. É importante para 

mim que os outros gostem dos produtos e das marcas que eu compro; Raramente compro 
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os novos estilos de moda até que tenha a certeza que os meus amigos os aprovem, = .69), 

(1=discordo totalmente; 7=concordo totalmente). 

 

Consumo por estatuto. Utilizou-se a escala a subescala adaptada de “Status” para 

Portugal, inicialmente desenvolvida para o contexto brasileiro por Strehlau e Aranha (2004). 

Com este instrumento pretendeu-se perceber se a procura ou a manutenção de um 

determinado estatuto se relaciona com a compra por impulso de bilhetes de festivais de 

música para a área VIP. A escala é composta por cinco itens, no entanto, para o contexto em 

questão foram utilizados apenas 3 (e.g. Eu compraria um produto só porque me dá estatuto; 

Um produto é mais valioso para mim se tiver prestígio; O prestígio de um produto é 

irrelevante para mim, = .89) (1=discordo totalmente; 7=concordo totalmente).  

 

 

Tabela 1. 

 Síntese das variáveis em estudo 

Grupo de Variáveis Variáveis em estudo M (DP) 

Variável  

dependente 
TCI– VIP 2.30 (1.44) 

Outras 

medidas 

Emoções positivas 

Emoções negativas  

3.40 (1.85) 

2.04 (1.34) 
Identificação com os amigos  

Influência normativa 

Influência informacional 

Consumo por estatuto 

6.20 (1.00) 

1.94 (1.19) 

3.45 (1.30) 

3.31 (0.82) 

 

 

 

1.6 Procedimento 

 

A amostra foi recolhida através de um questionário online desenvolvido na 

plataforma Survey Monkey, disponível entre julho e setembro de 2019, uma vez que a 

maioria dos festivais de música acontece nos meses de Verão (Aporfest, 2018). 

 O questionário foi disponibilizado por e-mail e divulgado na rede social Facebook. 

Nesta plataforma, foram criados dois cenários diferentes, um para cada condição. Nestes, 

diferiu a aprovação dos amigos na compra de bilhetes para a área VIP. Os cenários foram 

lançados aleatoriamente pelo servidor, pelo que cada participante foi incluído/a em apenas 

uma condição experimental.  
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No questionário constou um consentimento informado, que garantiu o anonimato e a 

confidencialidade das respostas, bem como a clarificação da sua participação voluntária. No 

final, abrangeu um Debriefing sobre o estudo, juntamente com um endereço email da 

investigadora e agradecimentos sobre a participação.  

Para efetuar a análise dos significados atribuídos à área VIP recorreu-se ao software 

MAXDA. As respostas foram submetidas a uma análise de conteúdo, que permitiu tratar de 

forma metódica as informações (Campenhoudt & Quivy, 1992), considerando que a 

importância de determinada caraterística é diretamente proporcional ao número de vezes que 

é citada pelos participantes.  

Relativamente à análise quantitativa, foi utilizado o SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences), versão 26. De forma a averiguar as diferenças de média entre as duas 

condições experimentais recorreu-se ao teste t de Student para amostras independentes e para 

se perceber as relações entre as variáveis foram calculadas regressões lineares múltiplas. 

Para examinar se a aprovação do grupo de amigos desempenhava um efeito moderador entre 

a identificação com o grupo e a TCI-VIP e para verificar se as emoções (positivas e 

negativas) mediavam a relação entre a aprovação social e a TCI-VIP efetuou-se uma análise 

macro PROCESS (Modelo 1 e Modelo 4 respetivamente; Hayes, 2013).  
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Resultados 

 

 

Através da análise das questões quantitativas sobre hábitos de consumo de festivais 

de música, considerou-se que mais de metade dos inquiridos (n= 349: 92.2%) gosta de 

festivais de música e frequenta habitualmente este tipo de eventos (n=263: 73.2%), 

sobretudo acompanhado pelo grupo de amigos (n=288 :80.2 %). Na escolha do festival, o 

cartaz (n=327: 91.1 %) é o fator mais valorizado, seguido do preço (n=263: 72.3 %) e do 

ambiente (n=213: 59.3 %). Embora apenas 2.2 % (n=8) valorize o acesso à área VIP e apenas 

16.7 % (n=60) já experimentou este espaço, 18.6 % (n=67) pagou ou pagaria mais para 

frequentar o mesmo. 

Tabela 2.  

Hábitos de Consumo de Festivais de Música (N=359) 

Questões Respostas f % 

Gosta de Festivais de música Sim 

Não 

349 

10 

92.21 

7.79 

Costuma frequentar festivais 

de música? 

Sim 

Não 

263 

97 

73.26 

27.01 

Com quem costuma ir a 

Festivais de música? 

Acompanhado(a) dos amigos  

Acompanhado(a) do companheiro 

Acompanhado(a) da família 

Sozinho(a) 

Outro (especifique) 

288 

29 

21 

6 

15 

80.22 

8.08 

5.85 

1.67 

4.18 

O que mais valoriza ao 

escolher um festival de 

música? 

Cartaz 

Preço 

Ambiente 

Localização 

Responsabilidade ecológica do festival 

Reputação do festival 

Passatempos e atividades entre concertos 

Campismo Incluído 

Acesso a áreas VIP 

Patrocinadores/Marcas associadas  

327 

263 

213 

176 

70 

61 

48 

38 

8 

5 

91.09 

72.26 

59.33 

49.03 

19.49 

16.90 

13.37 

10.58 

2.22 

1.39 

Já esteve numa área VIP num 

festival de música? 

Sim 

Não  

60 

299 

16.71 

83.29 

Pagou ou pagaria mais para 

ter acesso a uma área VIP? 

Sim 

Não 

67 

292 

18.66 

81.34 
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A análise das perceções acerca das áreas VIP, incidiu, também, sobre as respostas 

recolhidas dos 359 participantes no estudo. Neste sentido, procedeu-se ao cálculo e 

comparação das frequências de determinadas caraterísticas, que foram agrupadas em 

categorias significativas (Campenhoudt & Quivy, 1992, p. 228).  

Os significados atribuídos às áreas VIP foram organizados em duas categorias 

principais: caraterísticas negativas (n=135) e caraterísticas positivas(n=47), verificando-se 

que os participantes caraterizam mais frequentemente as áreas VIP de forma negativa do que 

positiva. 

Relativamente às caraterísticas negativas, as subcategorias de resposta mais 

frequentes mencionam as áreas VIP como desnecessárias (n=47):”Completamente 

desnecessárias”; caras (n= 41): “São caras”; formas de segregação social (n=26): 

“Promovem a diferenciação social” e, ainda,  não permitem viver o espírito do festival:  

“Quem as frequenta não sente o verdadeiro espírito festivaleiro”. Já no que concerne às 

caraterísticas positivas, os participantes descrevem as áreas VIP como confortáveis (n=24): 

“Fornecem conforto durante o concerto”; e interessantes (n=23): “São locais bastante 

interessantes dos festivais”. 

 

Tabela 3. 

 Significados Atribuídos à Área VIP 

Categorias  Subcategorias: exemplos de resposta  

Caraterísticas negativas(n=135) 

Desnecessárias (n=47): “São desnecessárias”; “Para mim, não são 

necessárias, não fazem falta”; “Reconheço que algumas pessoas possam 

gostar, mas não acho que sejam necessárias no festival”; “Creio que o 

acesso à área VIP é um privilégio desnecessário” 

Caras (n=41): “São caras”;”Muito dispendiosas”; “Demasiado caras 

para o que são, não valem os preços praticados”; “Muito caras para o 

que oferecem”; 

Formas de segregação social (n=26): “Promovem a diferenciação 

social”;”Alimentam a desigualdade social”; “Não possibilitam 

igualdade de oportunidades para todos. Os riscos podem. Os que não 

possuem dinheiro não podem.”; “É uma zona elitista e privilegiada”  

 Não permitem viver o espírito do festival (n=21): “Quem as frequenta 

não sente o verdadeiro espírito festivaleiro”; “Não permitem uma 

genuína experiência de todo o ambiente de um festival”;”Quem vai para 

essas áreas acaba por não viver a verdadeira essência do festival”;  

Categorias positivas (n=47) 

Confortáveis (n=24): “Fornecem conforto durante o concerto”; “São 

espaços confortáveis”; “É um ponto positivo para quem quiser 

aproveitar o festival com maior comodidade e conforto”; São 

confortáveis e boas para quem não consegue estar muito tempo de pé” 

Interessantes (n=23): “São locais bastante interessantes dos festivais “; 

“Sítios interessantes”; “São interessantes, têm menos gente e confusão”; 

“Espaços interessantes para conviver de forma mais intimista” 
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2.1 Cenário experimental 

 

Partindo agora para a análise do estudo experimental, nesta etapa, a amostra incidiu 

apenas em 281 participantes [227 mulheres e 54 homens, com idade média de 23.42 anos, 

DP=7.29, mínimo=18 (n=35) e máximo=62 anos (n=1)], maiores de 18 anos e Portugueses, 

que responderam acertadamente às questões de manipulation check, que gostam de festivais 

de música e que frequentam habitualmente festivais de música. Verificou-se uma 

distribuição dos participantes equilibrada pelas duas condições, pelo que o cenário de 

aprovação constou com 144 participantes (n=144) e o cenário de aprovação com 137 

participantes (n=137). 

Verificaram-se diferenças significativas entre os cenário de aprovação e não 

aprovação social, t(279)= 6.76, p <.001, d =.798, IC95% [-1.04; -.055], pelo que TCI-VIP é 

mais elevada quando os amigos aprovam a compra (M=2.74; DP=1.51) do que quando não 

aprovam (M=1.71; DP=1.01). 

 

2.2 Relações entre as variáveis do estudo 

 

Foi efetuada uma regressão linear múltipla (Método Stepwise) com o objetivo de 

identificar quais as variáveis que predizem diretamente a TCI-VIP (ver Tabela 4). Nesta 

regressão, a variável Aprovação social (0= Aprovação; 1= não aprovação) foi transformada 

em dummy variable. 

Tabela 4. 

Regressão Linear Múltipla (Stepwise) das variáveis em estudo com a TCI-VIP 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Estatística 

Variáveis β t p 

Aprovação social .180 3.87 <.001 

Emoções positivas  

Emoções negativas 

Identificação com o grupo 

.569 

.071 

.009 

12.2 

1.58 

.196 

<.001 

.116 

.845 

Influência normativa .092 1.96 .051 

Influência informacional 

Consumo por estatuto 

.004 

.159 

.093 

3.60 

.926 

<.001 

Coeficiente de correlação múltipla: .686 

% Variabilidade explicada: 46.4% 

Significância da Amostra: F3,280= 81.9 

p.< .001 
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 O conjunto dos preditores explicam a variável dependente em 46.4 % (R
2
Aj= .69), 

F(3, 280)=81.9, p<.001) . Note-se, então, que são as emoções positivas (β=.569, p<.001), 

que tem maior impacto na TCI-VIP, seguidas da aprovação social (β=.180, p<.001), do 

consumo por estatuto (β=.159, p<.001) e da influência normativa(β=.092, p=.051). 

 

Efeito moderador da Aprovação social 

 

Não foi verificado efeito moderador da aprovação social entre a identificação com o 

grupo e a TCI-VIP, visto que não há relação entre estas duas variáveis quando os amigos 

aprovam a compra dos bilhetes b=-0.14; SE=0.11; t=-1.37; p=.170; IC95%[-.36;-.07], nem 

quando não aprovam b=.14; SE=0.11; t=-1.30; p=.194; IC95%[-.07;.35]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Efeito mediador das emoções 

 

 De seguida, foi averiguado o efeito mediador de ambos os tipos de emoções entre a 

aprovação dos amigos e a TCI-VIP. Verifica-se um efeito total da aprovação social na TCI-

VIP, β=1.18 , p<.001, IC 95% [ .76; 1,59 ] , sendo que quando as emoções são inseridas na 

equação, a aprovação passa a exercer sobre a TCI-VIP um efeito direto menor, β=.48 , 

p<.001, IC95% [ .74; 35 ]. Constata-se, assim, que apenas as emoções positivas exercem um 

efeito indireto na relação entre a aprovação social e a TCI-VIP, β=.52 , p<.001, IC [.31;.76], 

explicando 45 % da variância. Neste sentido, a aprovação social evoca mais emoções 

positivas no cenário de compra, que, por sua vez, conduzem a uma maior tendência a 

comprar por impulso bilhetes para a área VIP. 

 

Identificação 

com o grupo 

Aprovação 

social 

TCI-VIP  

Figura 3. Modelo da Aprovação ocial como moderador entre a Identificação com o 

grupo e a TCI-VIP 
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Nota: Os valores apresentados são coeficientes estandardizados. O valor entre parênteses representam o 

efeito total da aprovação social na TCI-VIP. *p ≤ 0,5; **p ≤ 0,1; ***p ≤ 0,001. O efeito direto encontra-se 

destacado a negrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emoções 

positivas 

Aprovação 

social 

Emoções 

negativas 

TCI-VIP 

(1.03***) 

.03 

.52*** 1.18*** 

.32 

.48*** 

Figura 4. Modelo das Emoções como mediador entre a Aprovação social e 

a TCI-VIP 
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Discussão 

 

 

A experiência do festival de música assenta num encontro de pessoas que, unidas 

naquele espaço, criam uma filosofia específica de rotinas e rituais únicos (Weaver, 2014). 

No nosso estudo, os resultados indicam que o sucesso de um festival de música depende de 

uma multiplicidade de fatores, que contribuem para a experiência global do participante. O 

cartaz (n=327), o preço (n=263) e o ambiente (n=213) são os fatores mais valorizados, 

constatando-se, ainda, que os participantes preferem ir a festivais de música acompanhados 

pelo grupo de amigos (n=288). Num estudo efetuado por André (2017) foi verificado que 

cerca de 70% dos participantes, em Portugal, vão a festivais de música acompanhados de 

amigos, referindo a socialização como um fator importante. Constata-se, assim, que a 

dimensão social assume um papel fundamental no contexto deste estudo, uma vez que os 

consumidores de festivais de música procuram integração e aceitação social (Packer, 2011).  

Os resultados revelaram que a tendência para comprar por impulso é superior num 

contexto de aprovação do que não aprovação, sendo a aprovação social um preditor 

significativo da TCI-VIP. Isto significa que os participantes compram mais por impulso sob 

a aprovação dos amigos, mostrando a eficácia do princípio da aprovação social (Cialdini, 

2011), e que o contexto social também molda as preferências e comportamentos de escolha 

dos consumidores à medida que eles se esforçam para obter aprovação social (Argo, Dahl & 

Manchanda, 2005; Dahl, Manchanda & Argo, 2001).  

Assim, acreditamos que este efeito poderá relacionar-se com o facto de a maioria dos 

participantes (n=299) nunca ter experimentado uma área VIP, pois Gwee e Chang (2014) 

verificaram que a força normativa do grupo depende da experiência prévia com o produto. 

Sendo assim, a experiência que um consumidor possui num determinado produto poderá 

influenciar a relação entre a aprovação social e a compra por impulso (Gwee & Chang, 

2014), pelo que sugerimos a exploração desta relação em estudos futuros.  

Adicionalmente, as perceções face à área VIP não são consensuais. Ainda que alguns 

participantes caraterizem este espaço de forma positiva, como confortável e interessante, a 

maioria dos indivíduos atribui-lhe uma conotação negativa, descrevendo-o como 

desnecessário, caro, forma de segregação social e não permite viver o espírito do festival. 

Deste modo, esta divergência de opiniões poderá ter influenciado as respostas dos 

participantes, pelo que em estudos futuros poderá ser interessante averiguar se a 
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impulsividade dos sujeitos varia consoante a perceção (positiva ou negativa) das áreas VIP. 

Por outro lado, independentemente da conotação atribuída à área VIP, verifica-se que é o 

facto de os amigos aprovarem a compra dos bilhetes que leva os participantes a comprar por 

impulso. 

Naturalmente, a influência normativa desempenha um papel importante neste estudo, 

pois os consumidores observam o comportamento de pessoas semelhantes a si próprios 

(Cialdini, 2001), sendo mais influenciados por amigos do que por conhecidos e 

desconhecidos (Luan, Yao & Bai, 2017). Neste sentido, uma vez que indivíduos que 

pertencem a um grupo coeso, podem ser mais motivados para cumprir as expectativas 

normativas (Luo, 2005), perante uma situação de aprovação, seria de esperar uma relação 

entre a identificação social e a TCI-VIP. 

 Todavia, no nosso estudo, a aprovação dos amigos não modera a relação entre a 

identificação com o grupo de amigos e a TCI-VIP nem a identificação com o grupo explica 

a compra por impulso de bilhetes para a área VIP. Embora a literatura sugira que alguns 

produtos constituam símbolos para a identidade social (Dittmar & Halliwell, 2007), é 

importante compreender que este simbolismo pode ser potenciado por memórias do passado, 

isto é, experiências partilhadas pelo grupo (Belk,1990). Mais uma vez, o facto de a maioria 

dos participantes nunca ter frequentado áreas VIP poderá justificar estes resultados, pois não 

criaram memórias em conjunto face a esta experiência que a tivesse tornado um símbolo de 

identidade do grupo. 

O resultado mais interessante deste estudo diz respeito às emoções positivas, 

permitindo-nos duas conclusões relevantes. A primeira assenta no facto de as emoções 

positivas funcionarem como um preditor do comportamento de compra (Cavanaugh, 2009), 

neste caso, de bilhetes de festivais de música para a área VIP. Este resultado corrobora 

estudos anteriores, nomeadamente Park e Kim (2008) comprovaram que as emoções 

positivas desempenham um papel importante na tendência de comprar por impulso e os 

estudos de Campos (2018) e Gonçalves (2018) verificaram que as emoções positivas 

predizem a tendência para comprar por impulso. 

Para além disso, assim como esperado, as emoções positivas desempenham um papel 

mediador entre a aprovação social e a tendência para comprar por impulso dos participantes. 

Sendo assim, num cenário de aprovação social são suscitadas mais emoções positivas no 

contexto de compra (Mafe, Tronch & Blas, 2016), que, por sua vez, medeiam e explicam os 

processos psicológicos e afetivos associados à compra por impulso (Iyer, Blut, Xiao & 

Grewal, 2019). Isto permite-nos concluir que, neste estudo, aqueles que compram mais por 
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impulso fazem-no perante a aprovação dos amigos, que por sua vez despoleta emoções 

positivas (e.g. empolgados, contentes, animados) aumentando, assim, a impulsividade no 

contexto de compra.  

Por outro lado, as emoções negativas não revelam resultados significativos neste 

contexto, o que é consistente com estudos anteriores, nomeadamente Bessouh e Belkhir 

(2018) comprovaram que as emoções negativas não desempenham um papel importante no 

comportamento de compra por impulso.  

 Esta investigação reforça, ainda, o papel do consumo por estatuto na compra por 

impulso dos bilhetes, pois os consumidores que procuram estatuto parecem ser suscetíveis 

às influências normativas, mas não às influências informacionais (Clark, Goldsmith & 

Zboja, 2007), visto que a influência informacional não desempenha um papel relevante neste 

estudo. Sugere-se, assim, que num contexto de aprovação, talvez seja a necessidade de ficar 

em conformidade com as expectativas do grupo, (Burnkrant & Cousineau, 1975) bem como 

a vontade de obter reconhecimento e valor social (O'Cass & McEwen, 2004) por parte dos 

amigos, que leva os indivíduos motivados pelo estatuto a comprar mais por impulso. 
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Conclusão 

 

 

Com este estudo verificou-se que a aprovação social aumenta a impulsividade dos 

consumidores. Além disso, constatou-se que o facto de os amigos aprovarem o 

comportamento de compra, provoca emoções positivas que levam a uma maior tendência de 

compra por impulso. Isto torna-se particularmente importante para o modo como os festivais 

comunicam as suas campanhas, nomeadamente face às áreas VIP. De forma a promover o 

consumo deste tipo de serviços, é importante garantir que sejam suscitadas emoções 

positivas no cliente e não emoções negativas.  

 A influência normativa é um fator relevante neste estudo, pelo que parecem ser 

sobretudo as normas preventivas, isto é, o que a maioria dos outros aprovam ou não 

(Cialdini, Reno & Kallgren, 1990) que realmente motivam a compra por impulso dos 

bilhetes para a área VIP. De forma a promover o consumo deste serviço, os gestores de 

marketing e de festivais poderão considerar nichos de mercado e grupo de pessoas 

específicos para o seu grupo alvo. Deste modo, devem promover experiências conjuntas, 

procurando evitar que a desaprovação dos amigos seja um elemento desmotivador no 

contexto de compra.  

 Acrescenta-se, ainda, que géneros musicais diferentes possuem públicos com 

mentalidades diferentes e, consequentemente, padrões de consumo diferentes (Alves, 2017). 

Nesta sequência, os significados atribuídos à área VIP poderão variar consoante as 

preferências musicais dos participantes. Por exemplo, segundo Alves (2017), os fãs de 

música popular evidenciam maior sensibilidade a questões de segregação social, 

relativamente a este espaço. Então, considera-se ainda como limitação deste estudo não ter 

verificado as preferências musicais dos participantes, na parte inicial do questionário, 

deixando esta sugestão para estudos futuros.  

Também os consumidores que procuram estatuto parecem comprar mais por impulso 

neste contexto, pelo que as áreas VIP poderão representar um serviço (Hahn, Scherer & 

Lebioda, 2019) que lhes concede estatuto social. No entanto, a literatura evidencia que as 

gerações mais jovens são mais predispostas a este tipo de consumo, como meio de expressão 

pessoal ou símbolo do estilo de vida desejado (Kim & Jang, 2014). Ainda que a média de 

idades deste estudo seja 23.7 anos, seria interessante replicar a investigação apenas com 
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adolescentes, visto que são bastante suscetíveis à influência social por parte dos seus pares 

(Lins, 2013).  

A recolha de dados desta investigação não considerou apenas o público jovem, como 

proposto inicialmente, o que constitui uma limitação. Esta decisão prendeu-se com a 

necessidade de obter um número de respostas significativo durante os meses de verão, pois 

a maioria dos festivais de música acontece durante este período. De forma a colmatar esta 

dificuldade, optamos por alargar a faixa etária, não impondo um limite máximo de idade. 

Consequentemente, na amostra constam participantes até aos 63 anos, pelo que a 

participação de indivíduos de faixas etárias mais elevadas poderá ter influenciado os 

resultados. 

Neste estudo experimental foi indispensável garantir que os participantes 

compreendiam o questionário e respondiam com atenção. Por isso, as questões finais de 

manipulação foram fundamentais para assegurar a veracidade das respostas. No entanto, por 

outro lado, a amostra diminuiu substancialmente, quando se iniciou a exploração do cenário 

experimental. A variabilidade de métodos utilizados ao longo do estudo constituiu também 

uma vantagem na exploração dos resultados. Contudo, reconhecemos que o potencial de 

generalização dos mesmos é incerto. Deste modo, tendo em conta que os inqueridos poderão 

fazer avaliações diferentes de acordo com diversos fatores, como a idade ou género, 

investigações futuras poderão fazer esta comparação.  

 De facto, este estudo permite-nos olhar para os festivais de música como verdadeiros 

fenómenos de integração e aceitação social (Packer, 2011) e enquanto experiências 

amplificadoras de emoções (Alves, 2017). Desta forma, poderá trazer insights relevantes 

para a área de marketing, nomeadamente de marketing experiencial, que visa criar 

experiências através de estímulos sensoriais e emocionais (Agostinho, 2013). Para além 

disso, também a área da psicologia social e do consumidor, poderá beneficiar destes 

resultados, uma vez que utiliza diversas ferramentas para cativar o interesse dos 

consumidores.  

É pois, fundamental compreender em detalhe o comportamento dos consumidores de 

festivais de música, de forma a inovar, transformar e revolucionar este mercado, que assume 

uma relevância cada vez maior a nível nacional. Sugere-se, por fim, um olhar mais atento 

por parte dos gestores de festivais sobre os fenómenos social e emocional associados a estes 

eventos, como forma de fidelizar os clientes e aumentar a sua satisfação.  
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Apêndices 

 

Apêndice A. Questionário do Estudo Experimental 

Everything Now: O Mercado dos Festivais de Música 

 

Consentimento Informado 

Introdução e contexto: Convido-o a participar no estudo acerca do Consumo de 

bilhetes de festivais de música, que está a ser realizado no âmbito da minha dissertação de 

mestrado em Psicologia, pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade do Porto (FPCEUP).  

Objetivos do estudo e procedimentos: O objetivo deste estudo é perceber a sua 

opinião face ao consumo de bilhetes de festivais de música. A participação no estudo envolve 

a resposta a questões sobre consumo de bilhetes para festivais de música, atitudes face ao 

consumo de bilhetes de festivais de música, etc. Serão, ainda, pedidos alguns dados pessoais, 

como idade, género, informações relativamente a escolaridade, situação profissional, 

rendimento aproximado do agregado familiar. Em nenhum momento será pedido o seu 

nome, correio eletrónico ou outro dado que o possa identificar pessoalmente, garantindo o 

seu anonimato. O questionário demora cerca de 13 minutos a preencher. Não existem 

respostas boas ou más, nem respostas certas ou erradas. Só interessa a sua opinião pessoal.  

Elegibilidade: ´Poderá participar neste estudo qualquer pessoa com, pelo menos,18 

anos de idade.  

Riscos e benefícios: Não há riscos previsíveis associados à sua participação neste 

estudo. Embora este estudo não o beneficie pessoalmente, espero que os resultados ajudem 

a conhecer melhor o modo como as pessoas pensam sobre os assuntos focados no 

questionário. Considero também que a participação neste estudo será interessante e 

informativa e/ou lhe vai permitir refletir sobre questões importantes.  

Participação voluntária: A participação neste estudo é totalmente voluntária. É livre 

de recusar participar ou de parar de responder a qualquer momento (para isso, basta fechar 

o browser).  

Confidencialidade e anonimato: As suas respostas são totalmente anónimas e 

confidenciais. Os dados recolhidos não serão analisados individualmente, mas de forma 

agregada, ou seja, no conjunto das respostas dadas por todas as pessoas que respondem ao 

estudo.  

Responsável pelo tratamento de dados e encarregado pela proteção dos dados: A 
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mestranda Sara Fernandes, sob orientação do professor Samuel Lins, será a responsável pelo 

tratamento e proteção dos dados recolhidos neste questionário, comprometendo-se a 

respeitar e a salvaguardar a privacidade e confidencialidade das suas respostas; assegurar a 

proteção dos seus dados pessoais; respeitar as normas e orientações nacionais e europeias 

aplicáveis ao seu tratamento e armazenamento.  

Finalidade do tratamento de dados e disseminação dos resultados: A recolha e 

tratamento de dados é, exclusivamente, para fins de investigação científica. Os resultados 

finais do estudo poderão ser publicados em revistas científicas e jornais académicos ou 

apresentados em seminários, conferências, aulas ou outras atividades académicas.  

Contacto: De forma a esclarecer qualquer questão acerca deste estudo poderá 

contactar a responsável, Sara Pinto Fernandes, através do endereço eletrónico 

up201405317@fpce.up.pt. 

Declaro que tenho 18 anos ou mais; li e compreendi as informações acima e aceito 

participar de livre vontade neste estudo.  

o Sim  

o Não  

Autorizo a recolha, tratamento e armazenamento dos dados pessoais acima identificados 

para o fim a que se destinam - investigação científica.  

o Sim 

o Não  

Estou de acordo com o modo de disseminação dos resultados.  

o Sim  

o Não 

  

mailto:up201405317@fpce.up.pt
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Questionário 

De seguida, irá ver algumas imagens que ilustram o espaço destinado à área VIP em 

alguns festivais de música: 

 

Após a visualização das imagens anteriores, gostaríamos que respondesse a algumas 

questões relacionadas com a sua opinião sobre festivais de música: 

 

1. Gosta de festivais de música? 

o Sim 

o Não 

 

2. Costuma frequentar festivais de música?  

o Sim 

o Não 

 

3. Com quem costuma ir a festivais de música? 

o Sozinho (a) 

o Acompanhado(a) da família 
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o Acompanhado(a) de amigos 

o Acompanhado(a) do(a) companheiro(a) 

o Outro (especifique) 

 

4. O que mais valoriza ao escolher um festival de música? 

o Preço 

o Localização 

o Cartaz 

o Ambiente/Espírito 

o Campismo incluído 

o Responsabilidade Ecológica do Festival 

o Reputação do Festival  

o Patrocinadores/Marcas Associadas  

o Acesso a áreas VIP  

o Passatempos e atividades entre Concertos 

o Outro(s) ___________________ 

 

5. Já esteve em alguma área VIP num festival?  

o Sim  

o Não 

 

6. Pagou ou pagaria mais para ter acesso a uma área VIP?  

o Sim  

o Não  

 

7. O que pensa acerca das áreas VIP nos festivais de música? 

________________________________________________________________ 

 

De seguida, irá ler um excerto de um artigo de uma revista acerca das novas 

tendências das áreas VIP, debruçando-se sobre o facto de serem frequentadas por um 

novo tipo de público. Salienta-se a importância de prestar atenção ao descrito, por 

favor. 

De acordo com um artigo da revista de música Blitz, nos últimos anos, as áreas VIP 

tem ganho um destaque diferente nos festivais de música. Cada vez mais, os jovens têm 
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aderido a esta nova tendência de frequentar áreas VIP, uma vez que, atualmente, na 

grande maioria dos festivais, já não são exclusivas a um público restrito, como 

patrocinadores e figuras públicas.  

Se o público geral quiser ter esta experiência sensorial única, já é possível 

comprar um bilhete destinado a esta área restrita e viver uma experiência intimista, com 

uma atmosfera própria, menos pessoas e uma vista privilegiada sobre os concertos e o 

festival. 

Fonte: Revista Blitz, Junho de 2019 

 

De forma a verificar que compreendeu as informações descritas no excerto sobre a 

área VIP, por favor, responde às seguintes questões: 

 

1. Atualmente é possível para o público geral adquirir bilhetes para esta experiência? 

o Sim, é possível. 

o Não, não é possível. 

 

2. A maioria dos jovens têm vindo a aderir a esta nova tendência de experimentar a 

área VIP nos festivais de música? 

o Sim 

o Não 

 

Por favor, imagine-se na seguinte situação. É importante que procure recriar 

mentalmente a situação como se a estivesse a vivenciar no momento. 

 

Cenário 1. Aprovação dos amigos  

Imagine que este ano vai a um festival de música com os seus amigos. Quando chega 

o momento de comprar os bilhetes, repara que, este ano, existe a possibilidade de comprar 

bilhete para a área VIP. Perante este facto, quando pensa acerca da opinião dos seus amigos, 

sabe que eles irão aprovar a compra do bilhete para a área VIP. 

 

Cenário 2. Não aprovação dos amigos  

Imagine que este ano vai a um festival de música com os seus amigos. Quando chega 

o momento de comprar os bilhetes, repara que, este ano, existe a possibilidade de comprar 
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bilhete para a área VIP. Perante este facto, quando pensa acerca da opinião dos seus amigos, 

sabe que eles não irão aprovar a compra do bilhete para a área VIP. 

Imagine, por favor, como reagiria perante a situação apresentada. 

 

1. Responda a cada uma das seguintes questões como se estivesse a vivenciar o cenário 

naquele momento, com a máxima sinceridade possível (sendo 1 “Discordo Totalmente” 

e 7 “Concordo Totalmente”):  

 1 2 3 4 5 6 7 

Eu ficaria com vontade de comprar o bilhete 

para a área VIP no impulso do momento 

       

Eu ficaria com vontade de comprar o bilhete 

para a área VIP sem pensar.  

       

Eu ficaria com vontade de comprar o bilhete 

para a área VIP e pensaria sobre isso 

depois.  

       

Eu ficaria com vontade de comprar o bilhete 

para a área VIP o mais rápido possível.  

       

 

2. Quanto vivenciaria cada uma das seguintes emoções ao deparar-se com o cenário acima 

apresentado (sendo 1 “Nada” e 7 “Extremamente”)  

o Empolgado/a  

o Contente  

o Animado/a  

o Incomodado/a  

o Chateado/a  

o Triste  

 

De forma a verificar que compreendeu bem as informações contidas no cenário 

anteriormente descrito, por favor, responda à seguinte questão:  

 

3. No cenário descrito, os seus amigos aprovam a compra de um bilhete para a área VIP? 

o Sim 

o Não  
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De seguida, gostaríamos que que respondesse a algumas questões acerca dos seus 

hábitos de consumo. 

 

4. Perante as afirmações que se seguem indique, o mais sinceramente possível, o nível que 

cada um o/a descreve. Considerando que 1 é “Discordo Totalmente” e 7 “Concordo 

Totalmente”:  

 1 2 3 4 5 6 7 

Frequentemente consulto outras pessoas 

para ajudar a escolher a melhor alternativa 

disponível a partir de uma classe de 

produtos.  

       

Se eu quiser ser como alguém, muitas vezes 

tento comprar as mesmas marcas que os 

outros compram.  

       

É importante para mim que os outros 

gostem dos produtos e das marcas que eu 

compro.  

       

Para ter a certeza que estou a comprar o 

produto ou a marca certa, muitas vezes 

observo o que os outros estão a comprar e a 

usar.  

       

Raramente compro novos estilos de moda 

até que tenha a certeza que os meus amigos 

os aprovem.  

       

Muitas vezes identifico-me com outras 

pessoas ao comprar os mesmos produto e 

marcas 

       

Se eu tenho pouca experiência com um 

produto, muitas vezes pergunto aos meus 

amigos o que acham dele.  

       

Ao comprar produtos, geralmente compro 

as marcas que acho que os outros vão 

aprovar.  

       

Gosto de saber que marcas e produtos 

causam boas impressões nos outros.  

       

Recolho frequentemente informações de 

amigos ou familiares sobre um produto 

antes de o comprar.  

       

Se as outras pessoas podem ver-me a usar 

um produto, muitas vezes compro a marca 

que os outros esperam que eu compre.  

       

Alcanço um sentido de pertença quando 

compro os mesmos produtos e marcas que os 

outros.  

       

 

 

5. Perante as afirmações que se seguem indique, o mais sinceramente possível, o nível que 
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cada um o/a descreve. Considerando que 1 é “Discordo Totalmente” e 7 “Concordo 

Totalmente”: 

 1 2 3 4 5 6 7 

O meu grupo de amigos é importante para 

mim.  

       

Considero-me aceite pelo meu grupo de 

amigos. 

       

Eu identifico-me com o meu grupo de 

amigos. 

       

 

6. De acordo com a sua opinião, indique a sua posição perante as seguintes afirmações 

(sendo que 1 significa “Discordo Totalmente” e 7 “Concordo Totalmente”): 

 1 2 3 4 5 6 7 

Pagaria mais por um produto que tivesse estatuto.        

Um produto é mais valioso para mim se tiver prestígio.         

O prestígio de um produto é irrelevante para mim.        

 

 

7. Até que ponto concorda com a afirmação "Eu sou narcisista" (Nota: A palavra 

“narcisista” significa egoísta, focado/a em si mesmo/a e vaidoso/a), considerando que 

1 significa “Discordo Totalmente” e 7 “Concordo Totalmente”.  

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

Dados sociodemográficos 

Por último, pedimos-lhe que preencha os seguintes Dados Sociodemográficos: 

 

1. Idade: 

 

2. Género: 

o Masculino 

o Feminino 

o Outro ___________________ 

 

3. Qual é a sua situação profissional? 

o Estudante do Ensino Secundário 
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o Estudante do Ensino Superior 

o Trabalhador/a – Estudante   

o Trabalhador/a  

o Desempregado 

o Outro ___________________  
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4. Na sua opinião, em que nível se localiza o seu rendimento familiar por mês? 

até 500€ 501€-1000€ 
1001€- 

1500€ 

1501€- 

2000€ 

2001€- 

2500€ 

2501€ ou 

mais 

      

 

5. Nacionalidade: 

o Portuguesa 

o Outra:  

 

 

Se tiver algum comentário (impressões, críticas, depoimentos, sugestões, etc), utilize este 

espaço:  

 

 

 

 

Obrigada pela sua colaboração! 
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Agradecimento e Debriefing 

 

 

Em primeiro lugar, agradecemos a sua participação e o tempo que disponibilizou 

para o preenchimento deste questionário. O seu contributo é extremamente importante para 

a nossa investigação.  

Em Psicologia Social, para podermos estudar determinados fenómenos e observar os 

processos cognitivos a eles associados, temos, muitas vezes, de recorrer à construção de 

cenários experimentais (não reais), para permitir que os nossos participantes sejam 

colocados em situações semelhantes às que queremos estudar. A construção destes cenários 

implica que toda (ou parte) a situação descrita aos/às nossos/as participantes seja criada 

artificialmente, mas que, por outro lado, seja visto como interessante e próximo dos/as 

nossos/as participantes. A construção de cenários artificiais resulta de 2 necessidades:  

1. Conhecer as causas de determinados fenómenos. Ao construirmos artificialmente 

estes cenários, estamos a controlar, dentro dos possíveis, as condições em que os/as 

nossos/as participantes se encontram. Assim, podemos conhecer que alterações das 

situações em que se encontram é que causam diferenças nos comportamentos das 

pessoas.  

2. Proteger os/as nossos/as participantes enquanto estudamos temas delicados. Por 

exemplo, se queremos estudar a discriminação não devemos provocá-la de forma a 

vê-la acontecer realmente, porque haverá sempre alguém que poderá ser vítima deste 

fenómeno. Assim, ao construirmos estes cenários (fictícios) protegemos potenciais 

vítimas.  

O estudo em que participou recorreu a um cenário experimental deste tipo. Na 

realidade, este estudo pretendeu analisar a aprovação do grupo de amigos e o comportamento 

de compra de bilhetes para a área VIP de festivas de música. 

O estudo mencionado é fictício, bem como a entidade que supostamente o levou a cabo. Este 

objetivo não pôde ser mencionado de início porque, caso contrário, os nossos participantes 

não responderiam de forma espontânea perante a situação que lhe propusemos.  

o Li e compreendi  

 

Muito obrigada pela sua participação! 

Se tiver alguma questão adicional ou comentário relativamente a este inquérito, por favor 

contacte a investigadora responsável, Sara Fernandes, up201405317@fpce.up.pt 

mailto:up201405317@fpce.up.pt

