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Resumo 

 

A época natalícia tem perdido o seu significado original de celebração cristã e 

antimaterialista, devido à importância que é, cada vez mais, dada ao consumo hoje em 

dia. De facto, a maior parte dos sujeitos confirma que o Natal é uma época dispendiosa, 

na medida em que se verificam gastos elevados com compras de prendas, decorações, 

comida, entre outros. Deste modo, tratando-se de uma época claramente associada ao 

consumismo, este estudo surge com o intuito de explorar como se perceciona o fenómeno 

da compra por impulso, especificamente, nas compras de prendas de Natal.   

 Mais concretamente, a presente investigação tem como principais objetivos (1) 

verificar quais os significados atribuídos ao Natal e (2) identificar quais os fatores que 

podem condicionar a compra por impulso de prendas de Natal. Especificamente, 

procurou-se verificar se existe uma relação entre a compra por impulso de prendas de 

Natal com as seguintes variáveis: (1) emoções (positivas e negativas), (2) sentimento de 

solidão, (3) satisfação com a família, (4) stress e (5) materialismo. Para isso, foi 

conduzido um estudo com 602 adultos, que responderam a um questionário online sobre 

costumes e opiniões referentes a compras de prendas de Natal.    

 Os resultados indicam que a maioria das pessoas associa a época natalícia à família 

e amigos, às compras (principalmente de prendas) e a elementos decorativos. Assim, 

apesar de a generalidade dos sujeitos percecionar o Natal como uma época que 

desencadeia sentimentos positivos, existe uma parte da amostra que não se identifica com 

o espírito do Natal, nomeadamente por se sentir angustiada, stressada ou sozinha. Para 

além disso, este estudo conclui que as variáveis que mais aumentam a compra por impulso 

de prendas de Natal são as emoções negativas sentidas na época natalícia, o materialismo 

e o stress percecionado também ao longo da época. Reconhece-se, ainda, um papel 

importante das emoções negativas, na medida em que medeiam a relação entre o stress e 

a compra por impulso de prendas de Natal. 

  

 

 

 

Palavras-chave: Compra por impulso; Consumismo; Natal; Prendas de Natal; Emoções 

positivas; Emoções negativas; Sentimento de solidão; Satisfação com a família; Stress; 

Materialismo. 
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Abstract 

 

Christmas season has lost its original meaning of a Christian and anti-materialistic 

celebration, due to the importance that is increasingly given to consumption today. In 

fact, most people attest that Christmas is an expensive time, as there are high expenses 

for shopping for gifts, decorations, food, among others. Therefore, since Christmas time 

is clearly associated with consumerism, this study aims to explore how the phenomenon 

of impulse buying is perceived, specifically when purchasing Christmas gifts. 

 More specifically, the main objectives of this research are to (1) check which 

meanings are attributed to Christmas and (2) identify which factors may condition the 

impulse purchase of Christmas gifts. Specifically, we sought to verify whether there is a 

relationship between impulse purchases of Christmas gifts and the following variables: 

(1) emotions (positive and negative), (2) feeling of loneliness, (3) satisfaction with family, 

(4) stress and (5) materialism. To this end, a study was conducted with 602 adults, who 

answered an online questionnaire about customs and opinions related to Christmas gift 

purchases. 

The results indicate that most people associate Christmas season with family and 

friends, shopping (mainly for gifts) and decorative elements. Thus, although most people 

perceive Christmas as season that triggers positive feelings, there is a portion of the 

sample that does not identify with the spirit of Christmas, namely because they feel 

distressed, stressed or alone.  

 Furthermore, this study concludes that the variables that increase impulse 

purchases of Christmas gifts the most are the negative emotions felt during the Christmas 

season, materialism and the stress perceived throughout the season. In addition, the role 

of negative emotions is recognised as they measure the relationship between stress and 

impulse buying of Christmas gifts. 

 

 

 

 

 

Keywords: Impulse buying; Consumerism; Christmas; Christmas gifts; Positive 

emotions; Negative emotions; Feeling of Loneliness; Satisfaction with the family; Stress; 

Materialism. 
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Résumé 

 

 La saison de Noël a perdu son sens originel de célébration chrétienne et 

antimatérialiste, dû à l'importance, de plus en plus donnée a nos jours, à la consommation. 

En effet, la plupart des sujets assures que Noël est une période coûteuse, dans la mesure 

de dépenses élevés en cadeaux, décorations, nourritures, et tant d´autres. Par conséquent, 

étant une période clairement associée au consumérisme, cette étude se dresse dans le but 

d'exploiter comment le phénomène d'achat d'impulsion est perçu, en particulier lors de 

l'achat des cadeaux de Noël.  

Plus concrètement, cette enquête a comme principaux objectifs (1) vérifier les 

significations attribuées à Noël et (2) identifier les facteurs qui peuvent conditionner 

l'achat impulsif des cadeaux de Noël. Plus précisément, nous avons cherché à vérifier s'il 

existe une relation entre les achats impulsifs de cadeaux de Noël et les variables suivantes: 

(1) les émotions (positives et négatives), (2) le sentiment de solitude, (3) la satisfaction 

en famille, (4) le stress et (5) le matérialisme. Pour cela, une étude a été menée avec 602 

adultes, qui ont répondu à un questionnaire en ligne sur les coutumes et les opinions 

concernant l’achat de cadeaux de Noël. 

Les résultats indiquent que la plupart des gens associent la période de Noel à la 

famille et aux amis, aux achats (principalement des cadeaux) et aux éléments décoratifs. 

Même si la généralité des sujets perçoit Noël comme un temps qui déclenche des 

sentiments positifs, il existe une partie de l'échantillon qui ne s'identifie pas avec l'esprit 

de Noël, notamment parce qu'ils se sentent en angoissé stressés ou seuls. 

 De plus, cette étude conclut que les variables qui augmentent le plus les achats 

impulsifs de cadeaux de Noël sont les émotions négatives ressenties pendant la période 

de Noël, le matérialisme et le stress également perçus tout au long de la saison. En outre, 

un rôle important des émotions négatives est reconnu car elles mesurent la relation entre 

le stress et l'achat impulsif de cadeaux de Noël. 

 

Mots-clés: Achat impulsif; Consommation; Noël; Cadeaux de Noël; Émotions positives; 

Émotions négatives; Sentiment de solitude; Satisfaction en famille; Stress; Matérialisme. 
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Introdução 

 
 

O Natal é definido como uma época de caráter religioso que visa celebrar o 

nascimento de Jesus Cristo. Além da sua vertente cristã, é também um ritual de celebração 

bastante marcado pela afetividade (Miller, 1993), uma vez que envolve o convívio com a 

família, amigos e certas tradições ou costumes tais como jantares, festas, cânticos, 

decorações e troca de prendas. 

Hoje em dia, vivemos numa sociedade em que o acesso ao consumo é 

extremamente fácil, pelo que os elementos materialistas que a época natalícia suscita têm 

vindo a ganhar uma maior importância (Kasser & Sheldon, 2002). Desta forma, podemos 

afirmar que esta celebração está cada vez mais associada ao consumismo (Coelho, 2006), 

pelo que é uma época em que se sugere que existam, por conseguinte, mais oportunidades 

para os indivíduos fazerem compras por impulso. Posto isto, surge o interesse em analisar 

este comportamento, especificamente na compra de prendas de Natal. 

 

Compra por impulso 

Stern (1962) foi um dos primeiros investigadores a definir o conceito de compra 

por impulso sendo que o identificava como um sinónimo de compra não planeada; ou 

seja, de acordo com ele, o termo refere-se a qualquer compra que um consumidor faz, que 

não seja planeada com antecedência. No entanto, é necessário salientar que, apesar de as 

compras impulsivas serem sempre compras não planeadas, compras não planeadas podem 

nem sempre ser categorizadas como sendo impulsivas (Kacen et al., 2012). 

 Depois de Stern (1962), surgiram novas definições deste termo, sendo que a mais 

conhecida e, provavelmente, a mais usada é a de Rook (1987) que carateriza a compra 

por impulso como um desejo poderoso e persistente de comprar algo de forma imediata. 

Ademais, este impulso no momento da compra é visto como algo extremamente poderoso 

e difícil de resistir (Rook & Fisher, 1995).      

 Rook e Hoch (1985) e Rook (1987) acrescentaram algumas características às 

definições que foram surgindo. Assim sendo, verificaram que a compra impulsiva se 

relaciona com a dimensão emotiva, no sentido em que envolve um desejo súbito e 

imperativo de comprar, um sentimento de desamparo, emoções que podem ser positivas 

e/ou negativas e, por vezes, um sentimento de culpa.    
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Os indivíduos associam cada vez mais sentimentos e/ou emoções tais como 

alegria, amor, medo, esperança, sexualidade, fantasia a certas compras ou posses. Por 

isso, em vez de, cuidadosamente, deliberarem e avaliarem alternativas antes de comprar, 

os sujeitos são mais suscetíveis a agir por impulso e a comprarem imediatamente 

(Schiffman & Kanuk, 2007). Tendo em conta as sensações emocionais experienciadas, 

pode-se, então, distinguir um consumidor que faça as compras de forma impulsiva de um 

consumidor que faça compras planeadas e não planeadas (Jelenc et al., 2013).  

 Segundo Ünsalan (2016), a compra por impulso é um comportamento que tem 

vindo a tornar-se mais frequente ultimamente devido à economia ter deixado de ser tão 

orientada para o vendedor e ter passado a ser mais focada no comprador. Desta forma, 

começou-se a dar mais atenção à análise do comportamento, necessidades, desejos, 

fatores motivacionais, sociais e culturais dos consumidores no processo de compra 

(Ünsalan, 2016), culminando num desenvolvimento dos mercados, em geral, e numa 

maior facilidade de aproximação entre o comprador e o consumismo.    

Esta facilidade deve-se, essencialmente, ao aumento do rendimento pessoal 

disponível de alguns indivíduos, às mudanças de estilo de vida que foram surgindo e às 

novas e diversas opções de compra que acabaram por incentivar o fenómeno da compra 

por impulso (Zulfiqar et al., 2018). Deste modo, a compra por impulso tem vindo a tornar-

se um comportamento cada vez mais comum na atitude de compra do consumidor (Jelenc 

et al., 2013).   

A tendência para comprar por impulso ou impulsivamente (TCI) é um 

comportamento de compra que surge como uma reação para responder rapidamente a 

dado estímulo, sem deliberação e avaliação das consequências (Gerbing et al., 1987). 

Embora exista quem defenda que a TCI possa ser compreendida como um traço único 

(Verplanken & Herabadi, 2001), a maior parte dos autores considera a TCI como sendo 

um subtraço de impulsividade geral (Gerbing et al., 1987).  

Assim, este comportamento é bem mais frequente e atual do que aquilo que se 

pensa, embora em Portugal ainda não sejam muitas as pesquisas e estatísticas neste 

âmbito. De um ponto de vista ocidental, existem dados que apelam à importância do 

estudo desta temática, na medida em que, por exemplo, de acordo com o estudo da 

National Endowment for Financial Education (NEFE), fundação sem fins lucrativos 

dedicada à tomada de decisões financeiras, divulgado no blog da Cision (Golden, 2020), 

mais do que 87% da população adulta americana admitiu já ter feito compras por impulso  
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 Em Portugal, segundo o estudo de Rodrigues e César (2018), divulgado pela 

Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO), dois terços dos inquiridos 

evitam ceder ao impulso no momento de compra. Ainda assim, os consumidores 

impulsivos representam 20% da população portuguesa, com mais incidência na faixa 

etária até aos 50 anos e no sexo feminino.       

 Para além disso, o produto mais comprado de forma impulsiva é o vestuário, sendo 

que 44% dos inquiridos revelaram já se terem arrependido após uma compra por impulso 

deste tipo de artigo, essencialmente, devido a uma qualidade inferior àquela que 

esperavam e/ou a um uso mais escasso do que aquele que previam (Rodrigues & César, 

2018). 

 

Consumismo no Natal 

Entende-se que o Natal está a assumir relevância em termos de consumo, sendo 

que as pessoas parecem gastar bastante dinheiro na preparação e apreciação da época 

(Pinto & Cruz, 2014). Afinal, desde o momento em que a marca Coca-Cola começou a 

popularizar a personagem fictícia mais famosa desta época, o Pai Natal, que se denota 

uma maior ligação entre marcas e comércio no Natal. 

A própria imagem do Pai Natal está associada à tradição de oferecer prendas, pelo 

que, muitas vezes, esta figura acaba por ser considerada como o Deus do materialismo, 

já que está presente em shoppings, lojas, campanhas de caridade, publicidade, decoração, 

entre outras (Batinga et al., 2017). Pode-se, então, afirmar que grande parte do 

consumismo nesta época se reflete na tradição de oferecer presentes.   

 Atualmente, a maioria dos indivíduos admite aderir a esta tradição, sendo que, 

normalmente, a mensagem transmitida por este costume é a de amor, afeto e estima para 

o destinatário. Contudo, apesar do simbolismo de afetividade que, por si só, motiva os 

sujeitos a oferecer prendas na esperança de demonstrar carinho, existe, ainda, uma certa 

expetativa social no sentido em que comprar prendas é quase uma obrigação, o que 

também acaba por impulsionar ainda mais este comportamento (Burroughs, 2019).

 O consumo de prendas de Natal pode ser um ato extremamente dispendioso. No 

que toca à população portuguesa, em 2019, foi divulgado um estudo pelo Observador 

Cetelem (publicação de estudos sobre consumo e comércio mundial) na revista Marketeer 

(2019), em que se verificou que 90% dos portugueses inquiridos para o estudo 

manifestaram ter intenções de oferecer presentes no Natal, sendo que, em média, 
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esperavam oferecer um presente por pessoa, gastando cerca de 38 euros. Ainda, de acordo 

com o estudo de Natal da Deloitte (firma que presta serviços de audit & 

assurance, consulting, financial advisory, risk advisory e tax) os portugueses esperavam 

gastar em média 387€ por agregado familiar em compras de prendas de Natal no mesmo 

ano, ou seja, mais 9€ que em 2018 (Deloitte, 2019).     

 No que toca à natureza das prendas, tendo por base o estudo já mencionado do 

Observador Cetelem, o vestuário (33%), perfumes (30%) e dinheiro (23%) estão no topo 

da lista de presentes que os portugueses referiram preferir receber no Natal passado 

(Marketeer, 2019). Por outro lado, relativamente ao que os portugueses tencionavam 

oferecer aos familiares e amigos, os resultados alteram-se ligeiramente. A categoria do 

vestuário (73%) ocupa, também aqui, o primeiro lugar, sendo seguido por produtos 

culturais (69%), acessórios de moda (60%), perfumes e relógios (57%) e brinquedos 

(53%) (Marketeer, 2019).         

 A nível de timings para fazer as compras, o estudo já acima referido, indica que 

mais de um terço dos portugueses compra os presentes nas duas semanas que antecedem 

o Natal, sendo que 29% admite fazê-lo um mês antes (Marketeer, 2019). No mês de 

novembro, destaca-se o período da Black Friday, em que 68% dos indivíduos reconhece 

aproveitar os preços mais baixos para adiantar as suas compras (Deloitte, 2019).  

 De acordo com o estudo do Observador Cetelem, no que toca ao local privilegiado 

para fazer as compras de prendas de Natal, os centros comerciais continuam a ser o sítio 

mais escolhido (76%), seguidos pelos super/hipermercados (41%) e, em terceiro lugar, as 

lojas de comércio tradicional (24%). A internet é o meio escolhido somente por 10% dos 

inquiridos, pelo que, mesmo que demonstre uma subida de 7% em relação ao ano anterior 

(Marketeer, 2019), ainda são considerados poucos aqueles que optam pelos recursos 

online, em alternativa aos físicos.   

   

Compras por impulso de prendas de Natal  

Apesar de não haver estudos portugueses que relacionem compras por impulso, 

exclusivamente, de prendas de Natal, verifica-se que, segundo investigações 

internacionais, mais de dois terços das compras de prendas feitas em lojas durante a época 

natalícia são feitas por impulso (Retail Advocacy Group, 2014). Constata-se, ainda, que 

“[n]o processo de fazer compras de prendas de Natal, as pessoas têm tendência a gastar 

mais dinheiro numa só visita ao shopping e são mais propensas a comprar 
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impulsivamente, especialmente, no que toca a produtos mais caros” (Convenience Store, 

2016, p. 54).      

A compra por impulso não é um fenómeno que acontece de uma forma linear, 

pelo que existem diversos fatores que a podem incentivar (Duarte et al., 2013; Karbasivar 

& Yarahmadi, 2011; Youn & Faber, 2000), sendo que o mesmo acontece no contexto de 

compras de prendas de Natal. Todavia, neste estudo, será dado maior enfoque a 

determinadas variáveis que se relacionam, de alguma forma, com a época natalícia, pelo 

que se sugere que estas possam ter influência na compra por impulso de prendas de Natal. 

 

Emoções positivas e negativas 

O estado emocional de um indivíduo é um elemento central no processo de tomada 

de decisões (Bessouh & Belkhir, 2018). Deste modo, as emoções têm uma conexão muito 

forte com comportamentos de compra impulsiva (Sundström et al., 2013), sendo que estas 

podem ser positivas ou negativas. De facto, existem estudos que relacionam as emoções 

positivas com a compra por impulso sendo que, por norma, concluem que as emoções 

positivas aumentam a tendência de compra por impulso (Gonçalves, 2018).  

No entanto, segundo Rook e Gardner (1993) as emoções negativas também 

favorecem a compra por impulso. Assim, entende-se que num estado afetivo positivo, o 

indivíduo procura satisfazer-se a si próprio ou recompensar-se, enquanto num estado 

afetivo negativo, o sujeito procura consolar-se a fim de melhorar o seu estado afetivo 

(Bessouh & Belkhir, 2018).    

O Natal, por si só, é uma época que desperta várias emoções, nomeadamente, por 

se tratar de uma festividade bastante ligada à afetividade. Segundo o estudo de Kasser e 

Sheldon (2002), que avaliou a perceção de satisfação dos sujeitos no Natal, verificou-se 

que a época natalícia desperta mais emoções positivas do que negativas na maioria dos 

participantes, sendo que 75.4% da amostra referiram sentir emoções positivas enquanto 

que 6.2% dos sujeitos revelaram sentir emoções negativas face ao Natal.   

 Por norma, esta festividade está associada a elementos que tendem a ser positivos, 

como é o caso da família, amigos, celebração, prendas, crianças, música, entre outros; 

pelo que seria de esperar uma generalidade de emoções positivas. Contudo, é importante 

salientar que esta época também gera momentos de reflexão e nostalgia, já que, para 

alguns, estar perante um período de afetividade pode significar recordar memórias difíceis 

ou angústias, levando ao aparecimento de emoções negativas.    



6 

 

 Desta forma, será de interesse analisar a influência das emoções percecionadas 

durante a época natalícia nas compras de prendas de Natal, sendo que se supõe que tanto 

as emoções positivas como as negativas aumentem a compra por impulso de prendas de 

Natal. 

 

Sentimento de solidão   

A solidão foi descrita como um sentimento doloroso de se sentir isolado (Ernst & 

Cacioppo, 1999). No entanto, entende-se que sentir-se solitário não implica que a pessoa 

esteja sozinha; por vezes o indivíduo pode estar rodeado de pessoas e, mesmo assim, 

sentir a solidão. A maioria dos indivíduos que se sentem solitários perceciona o mundo 

social como uma ameaça e tende a acreditar que os outros os vão avaliar negativamente, 

o que, por sua vez, pode levar a que estes sujeitos fiquem longe de potenciais parceiros 

sociais (Hawkley & Cacioppo, 2010).       

 Nestas circunstâncias, as pessoas sentem-se mais propensas a repor as suas 

necessidades sociais conectando com objetos em vez de humanos (Deci & Ryan, 2000). 

Efetivamente, o consumo pode surgir como um mecanismo de coping de maneira a 

lidarem com sua angústia emocional (Kim, 2017). Deste modo, será interessante explorar 

o sentimento de solidão experienciado durante a época, já que esta remete, naturalmente, 

para um sentimento de pertença, uma vez que, à partida envolve a participação de família 

e/ou amigos. Portanto, para quem não tem família ou está sozinho durante a época, esta 

pode-se tornar num momento muito complicado e triste (Capucho, 2018). 

Posto isto, pretende-se averiguar se, perante o sentimento de solidão vivenciado 

no Natal, o consumo pode realmente servir como mecanismo de coping e, como tal, 

potenciar a compra por impulso de prendas. 

 

Satisfação com a família  

O Natal é uma época que, geralmente, envolve o desejo de passar tempo de 

qualidade, principalmente, com a família. Por norma, esta surge como um grupo de 

suporte e de apoio, pelo que, para alguns, a reunião familiar durante a época natalícia é 

dos elementos que mais contribui para o sucesso da festividade. Essencialmente, no 

estudo de Páez et al. (2011), foi reportado que passar mais tempo com a família, ajudar 

em tarefas em conjunto e viver experiências em ambiente familiar eram os fatores que 

maior felicidade traziam aos participantes durante o Natal. 
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Não obstante, para quem não perceciona a família como algo assim tão positivo, 

a sua felicidade durante a época natalícia pode ficar comprometida, o que pode causar 

stress e angústia (Bento, 2019). No caso, por exemplo, de crianças com pais separados, 

algumas tendem a ver o Natal como uma época em que, obrigatoriamente, têm de escolher 

um dos pais para celebrar o dia e, por consequência, deixar o outro progenitor sozinho; o 

que lhes retira parte da magia que o Natal, inicialmente, poderia representar para elas. 

Outros casos refletem-se naqueles que se encontram fisicamente longe da família, que 

não têm boas relações familiares, ou que perderam algum familiar recentemente. 

De acordo com Samara e Morsch (2005), as próprias dinâmica e relação que 

existem na família podem influenciar o processo de decisão de compra dos sujeitos 

envolvidos nesse grupo social. Deste modo, segundo o estudo de Padilha et al. (2016), 

verificou-se que os indivíduos que vivenciam mais emoções negativas em família, ou 

seja, que mais insatisfeitos se encontram com o seu estado familiar, têm maior tendência 

para comprar por compulsão. No que toca especificamente à época natalícia, é reportado 

que indivíduos que se envolvem menos com a família, tendem a percecioná-la de uma 

forma mais distante, pelo que se focam, maioritariamente, nos aspetos materialistas que 

o Natal suscita, com o intuito de compensar a falta de afetividade por eles sentida (Kasser 

& Sheldon, 2002). 

Supõe-se então que, dada a relevância normalmente atribuída à família na época 

natalícia, a insatisfação com a família contribua para um aumento da compra por impulso 

de prendas de Natal. 

 

Stress 

O stress perceciona-se aquando de uma situação que é considerada pela pessoa 

como uma exigência que exceda os seus recursos de coping (Folkman, 2010). Este, gera 

desconforto emocional, incluindo tensão, desconforto, pressão, conflito e deceção 

(Strauman & Higgins, 1987).  De acordo com Atalay e Meloy (2011), a compra por 

impulso tende a aliviar o stress. De facto, o Natal pode ser visto como uma época 

altamente stressante na medida em que é uma ocasião na qual se geram gastos com 

presentes, preparativos, decorações e em que é necessário investir muito tempo e dinheiro 

nos elementos materialistas que envolvem a celebração (Tynan & McKechnie, 2009). 

No estudo de Moran e Kwak (2015), verificou-se que os participantes 

apresentavam uma maior probabilidade de comprar impulsivamente quando o stress 
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estava presente em contraste com o resultado daqueles que não estavam sob o efeito de 

qualquer stress. Ademais, os investigadores Ruvio et al. (2014) que já tinham verificado 

que quando a sua população era exposta a um ambiente de alto stress eram relatados 

níveis mais altos de compra por impulso, acrescentaram a esta relação que os níveis de 

stress podem ser ainda mais elevados em indivíduos que tenham maior tendência a serem 

materialistas.      

Segundo um estudo da Mintel (fornecedora global da pesquisa de mercado), 

divulgado na revista Mood (2019), mais de um terço dos adultos sente stress no Natal, 

sendo o custo dos presentes o fator de maior stress, representando 46% da ansiedade 

natalícia. De acordo com esta análise realizada no Reino Unido, a este fator seguem-se o 

receio de não ter tempo para tratar de tudo (27%), a preparação da ceia ou almoço de 

Natal (20%) e o receio de que as encomendas, nomeadamente, presentes comprados 

online, não cheguem a tempo (17%). Por fim, neste ranking, ter de conviver com 

familiares sem proximidade afeta cerca de 16% dos adultos e sentir receio de não se 

comportar devidamente durante a celebração causa alguma ansiedade a 4% das pessoas 

(Mood, 2019).          

 Neste sentido, devido a todo o clima de tensão que a época natalícia suscita a nível 

de gastos, preparações e relações, prevê-se que o stress seja um fator que favoreça a 

compra por impulso de prendas de Natal. 

 

Materialismo 

Uma das definições do materialismo é elaborada por Belk (1984), que o carateriza, 

essencialmente, como a importância que um consumidor atribui a posses materiais. 

Segundo o autor, em níveis mais altos de materialismo, estas posses podem assumir um 

papel central na vida do indivíduo e funcionar como fontes poderosas de satisfação ou 

insatisfação (Belk, 1984). Posteriormente, Richins e Dawson (1992), definem o 

materialismo como “[a] importância atribuída à posse e à aquisição de bens materiais no 

alcance de objetivos de vida ou estados desejados” (p. 304).    

 Belk (1995) considera que um consumidor materialista tem maior tendência para 

se tornar obcecado por fazer compras com o intuito de se sentir melhor, sendo que 

associou essa tendência ao pensamento de comprar agora e pensar depois que, no fundo, 

se relaciona bastante com a compra impulsiva. Posto isto, já seria de esperar que o 

materialismo estivesse correlacionado positivamente com a compra por impulso, ou seja, 
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que um alto nível de materialismo gerasse maior propensão a uma compra impulsiva; 

resultado que foi comprovado nos estudos de Pradhan et al. (2018). Segundo, ainda, outro 

estudo que corrobora esta relação entre o materialismo e a compra por impulso, 

aprofundou-se que esta, a longo prazo, revela ser uma fonte geradora de stress no 

indivíduo (Ruvio et al., 2014). 

Assim, “é durante a época do Natal que os shoppings e lojas ganham 

reconhecimento e se destacam como o local mais propício para celebração da data (…) o 

que sugere o elevado nível de materialismo vinculado a esta data” (Schmidt, 1991, p.18), 

muito associada à compra de presentes. Desta forma, considera-se relevante estudar o 

efeito do materialismo neste contexto, sendo que se espera que esta variável aumente a 

compra por impulso de prendas de Natal. 

 

Objetivo do estudo  

Em suma, existem diversas variáveis que parecem ter uma relação com a compra 

por impulso de prendas de natal. Não obstante, o objetivo deste estudo foi (1) verificar 

quais os significados atribuídos ao Natal e (2) identificar quais os fatores que podem 

condicionar a compra por impulso de prendas de Natal. Especificamente, procurou-se 

verificar se há a relação entre a compra por impulso de prendas de Natal com as seguintes 

variáveis: (1) emoções (positivas e negativas), (2) sentimento de solidão, (3) satisfação 

com a família, (4) stress e (5) materialismo. 

 

1. Método 

 

1.1. Participantes 

Responderam, até ao final do questionário, 640 indivíduos, sendo que destes, 38 

não costumam fazer compras de prendas de Natal (5.90%). Foram considerados como 

amostra para as análises deste estudo apenas os indivíduos que costumam fazer compras 

de prendas de Natal, devido ao objetivo do estudo.  

Deste modo, a amostra desta investigação foi constituída por 602 participantes 

[509 mulheres (84.60%), 92 homens (15.30%) e 1 não-binário (0.02%), com idade média 

de 31.02 anos, DP = 13.78, mínimo = 18 (n = 46) e máximo = 79 (n = 1)], sendo a maioria 

de nacionalidade portuguesa (n = 574, 95.30%). Em termos profissionais, 49.20% (n = 
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296) são estudantes do ensino superior, 38.40% (n = 231) são trabalhadores e 10.10% (n 

= 61) são ambos. A maioria localiza o seu rendimento mensal entre os 1001 e os 1500 

euros (n = 148, 24.60%) (ver Tabela 1). 

 

Tabela 1.  

Variáveis Sociodemográficas. 

 
Questão Respostas  ƒ % 

Qual é o seu género? 

Feminino 

Masculino 

Outro  

509 

92 

1 

84.60 

15.30 

0.20 

Qual é a sua nacionalidade? 
Portuguesa 

Outra 

574 

28 

95.30 

4.70 

Qual é a sua situação profissional? 

Estudante do Ensino Secundário 

Estudante do Ensino Superior 

Trabalhador (a)- Estudante 

Trabalhador (a) 

Desempregado (a) 

Outro  

3 

296 

61 

231 

10 

1 

0.50 

49.20 

10.10 

38.40 

1.70 

0.20 

Em que nível localiza o seu 

rendimento mensal familiar? 

Até 500 

501- 1000 

1001-1500 

1501-2000 

2001-2500 

2501 ou mais 

34 

137 

148 

108 

80 

95 

5.60 

22.80 

24.60 

17.90 

13.30 

15.80 

 

1.2. Questionário 

O instrumento utilizado nesta metodologia foi um questionário, através de uma 

plataforma online, denominada SurveyMonkey. A primeira parte contém uma vertente 

qualitativa onde, através da técnica de associação livre de palavras, os participantes 

responderam à questão “Quando pensa na época de Natal, quais são as 5 primeiras 

palavras ou expressões que lhe vêm espontaneamente à cabeça?”, para se obter os 

significados associados a essa época. Posteriormente, segue-se um conjunto de questões 

quantitativas que se referem às perceções e costumes que os sujeitos têm relativamente 

ao Natal e à compra de prendas de Natal, assim como as escalas relativas às variáveis em 

estudo. 

     

1.3. Instrumentos 

Tendência para comprar por impulso prendas de Natal (TCI-Prendas). Para 

medir a tendência para comprar por impulso prendas de Natal, foi utilizada a escala 

elaborada por Rook e Fisher (1995), referente à tendência para comprar por impulso, 
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sendo que se adaptaram 9 afirmações, especificamente, para o contexto de prendas de 

Natal (Eu costumo comprar prendas de Natal sem pensar; A afirmação “Simplesmente 

compro.” descreve a maneira como eu compro prendas de Natal; A afirmação “Eu vejo, 

eu compro.” descreve-me aquando do momento de comprar prendas de Natal; A 

afirmação “Compro agora e penso sobre isso mais tarde.” descreve-me quando faço 

compras de prendas de Natal; Eu compro prendas de Natal de acordo como me sinto no 

momento; Compro frequentemente prendas de Natal espontaneamente; Eu planeio 

cuidadosamente a maioria das minhas compras de prendas de Natal; Às vezes eu fico 

com vontade de comprar prendas de Natal no impulso do momento; Às vezes eu sou um 

pouco distraído/a relativamente às compras de prendas de Natal que faço; α = .80). Esta 

é avaliada numa escala tipo Likert de 7 pontos (1= “discordo totalmente” e 7 = “concordo 

totalmente”).  

Emoções. Para medir as emoções, foi utilizada a escala Positive and Negative 

Affect Schedule (PANAS) desenvolvida por Watson et al. (1988), sendo adaptada para a 

população portuguesa por Galinha e Ribeiro (2005). Constitui 10 itens, sendo que 5 são 

positivos (Entusiasmado/a; Inspirado/a; Determinado/a; Ativo/a; Interessado/a; α= 

.93), e 5 são negativos (Assustado/a; Amedrontado/a; Atormentado/a; Nervoso/a; 

Culpado/a; α = .85). Os participantes foram solicitados a indicar o quanto vivenciam 

estas emoções durante a época do Natal numa escala tipo Likert de 7 pontos (1= “nada” 

e 7 = “extremamente”). 

Sentimento de solidão. Utilizou-se a escala University of California, Los Angeles 

(UCLA) Loneliness Scale desenvolvida por Russel (1996). É composta por 7 itens (Sinto 

falta de companhia; Não há ninguém com quem possa contar; Sinto-me de parte; Sinto-

me isolado dos outros; Consigo arranjar companhia facilmente; Sinto-me infeliz porque 

estou afastado dos outros; As pessoas estão à minha volta mas não estão comigo; α = 

.88). Os respondentes foram solicitados a indicar o nível que melhor traduzia os seus 

sentimentos na época de Natal (1= “nada” e 7 = “extremamente”). 

Satisfação com a família. A satisfação com a família foi avaliada através da 

Satisfaction With Family Life Scale (SWFL) construída por Zabriskie e McCormick 

(2003), composta por 5 itens (A minha vida familiar aproxima-se do ideal; As condições 

da minha vida familiar são excelentes; Estou satisfeito/a com a minha vida familiar; Até 

agora já obtive tudo aquilo que considero importante na minha vida familiar; Se eu 
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tivesse a oportunidade, não mudava nada na minha vida familiar; α = .92) . Os sujeitos 

avaliaram as afirmações relativas à sua vida familiar através de uma escala tipo Likert de 

7 pontos (1= “nada” e 7 = “extremamente”). 

Stress. Para avaliar o stress, foi utilizada a escala The Perceived Stress Scale (PSS) 

elaborada por Cohen et. al. (1983). É constituída por 10 itens (Sinto-me chateado/a devido 

a algo que ocorreu de forma inesperada; Sinto que não consigo gerir as coisas 

importantes da minha vida; Sinto-me stressado/a e nervoso/a; Sinto-me confiante 

relativamente à minha habilidade para lidar com os meus problemas pessoais; Sinto que 

as coisas estão a correr da forma que eu quero; Não consigo gerir todas as coisas que 

tenho para fazer; Consigo lidar com as irritações da minha vida; Sinto que tenho tudo 

sob controlo; Sinto que as minhas dificuldades são tao grandes que nunca as vou 

conseguir ultrapassar; Sinto-me chateado/a com coisas que estão fora do meu controlo; 

α = .83). Os participantes foram orientados a responderem estas questões, de acordo com 

o que sentiam durante a época natalícia (1= “nunca” e 7 = “sempre”).  

Materialismo. Para medir o materialismo foi utilizada a escala Material Values 

Scale (MVS), desenvolvida por Richins (2004). Para este estudo, utilizou-se a versão 

reduzida que contém apenas 3 itens (Admiro as pessoas que têm carros, casas e roupas 

caras; Seria mais feliz se tivesse condições para comprar mais coisas; Gosto de muito 

luxo na minha vida; α = .78). Estes são medidos numa escala tipo Likert de 7 pontos (1= 

“discordo fortemente” e 7 = “concordo fortemente”). 

Foram ainda recolhidos dados relativamente a atitudes e pensamentos face às 

compras de prendas de Natal (Quão gosta do Natal? Com quem costuma celebrar o 

Natal? Costuma fazer compras de prendas de Natal? Quão gosta de fazer compras de 

prendas de Natal? Com quem costuma fazer compras de prendas de Natal? Costuma 

fazer compras de prendas de Natal onde? Geralmente, com quanta antecedência começa 

a fazer compras de prendas de Natal?) 

Também foram recolhidos dados sociodemográficos, como a idade, o sexo, a 

nacionalidade, a situação profissional (Estudante do ensino secundário; Estudante do 

ensino superior; Trabalhador/a – estudante; Trabalhador/a; Desempregado/a), e o nível 

de rendimento mensal familiar (1 = até 500€; 2 = 501€ - 1000€; 3 = 1001€ - 1500€; 4 = 

1501€ - 2000€; 5 = 2001€ - 2500€; 6 = 2501€ ou mais). 
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1.4. Procedimento  

Esta investigação decorreu em três etapas: (1) recolha de dados, (2) análise da 

informação recolhida e, por fim, (3) análise e consequente discussão dos resultados 

obtidos. Após a definição de questões de investigação tendo por base a revisão de 

literatura, procurou-se desenvolver o método, começando pela recolha de dados. 

O presente estudo recorreu a uma metodologia mista, pelo que combina 

abordagens qualitativas e quantitativas de pesquisa ao longo da investigação (Santos et 

al., 2017). Foi administrado um questionário através de uma página web (ferramenta 

SurveyMonkey - desenvolvida especificamente para os objetivos da pesquisa), sendo que 

este se dirigiu a qualquer sujeito que fosse maior de idade e esteve disponível durante o 

mês que antecedia o Natal (15 de novembro até dia 25 de dezembro de 2019). 

 O weblink do questionário foi partilhado nas redes sociais, mais concretamente, 

no Facebook e no Instagram. Foi, ainda, enviado por email a várias organizações e aos 

estudantes e docentes da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade do Porto, de forma a facilitar a recolha da amostra. Informou-se aos 

participantes, no início do questionário, do anonimato e confidencialidade das suas 

respostas, ressalvando a participação voluntária no estudo. Foi, ainda, facultado um 

endereço eletrónico para qualquer esclarecimento necessário. 

Para a análise de dados qualitativos, resultantes da questão sobre os significados 

da época do Natal, recorreu-se à redução de palavras (i.e. colocar os verbos na sua forma 

infinitiva, identificar sinónimos como sendo a mesma palavra, reunir palavras que se 

incluem na mesma categoria), sendo este um procedimento habitual na técnica de 

associação livre de palavras (Rosenberg & Jones, 1972). Para além disso, colocaram-se 

todas as palavras com letras minúsculas e corrigiu-se a acentuação e ortografia. 

Posteriormente, recorreu-se ao site https://wordart.com/create para fazer a nuvem 

de palavras. Para efetuar a Classificação Hierárquica Descendente (CHD), recorreu-se 

ao software de análise textual Iramuteq (Ratinaud, 2009). 

A nuvem de palavras é uma análise lexical mais simples, na medida em que 

possibilita uma rápida identificação das palavras-chave de um corpus, isto é, a 

visualização do seu conteúdo mais relevante, uma vez que as palavras mais importantes 

estão mais perto do centro e, graficamente, são escritas com uma fonte maior (Pocinho, 

2018). Já na CHD, o programa procura obter classes formadas por palavras que são 

https://wordart.com/create
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significantemente associadas com a mesma (a significância começa com o qui-quadrado 

= 2), através de um esquema hierárquico de classes.  

Relativamente à análise quantitativa foi utilizado o Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS), versão 26, programa que surge como principal ferramenta para análise 

de dados estatísticos (Pocinho, 2014). De forma sucinta, realizaram-se análises 

descritivas, correlações, regressão linear múltipla e um modelo de mediação.  

Por fim, os resultados obtidos foram analisados tendo por base a literatura 

previamente consultada sendo que, posteriormente, foram elaboradas a discussão e 

conclusão, nas quais se integram as limitações, potencialidades e implicações práticas do 

estudo e, ainda, as recomendações para futuras investigações neste âmbito. 

 

2. Resultados 

 

2.1. Significados da época do Natal 

As dez palavras mais frequentes foram: família (n = 501), prenda (n = 383), luz 

(n = 156), comida (n = 152), árvore (n = 132), felicidade (n = 131), amor (n = 87), compra 

(n = 68), enfeite (n = 66), e convívio (n = 61) (ver Figura 1). 

 

 

Figura 1. Nuvem de palavras dos significados da época do Natal 
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A análise textual considerou as 3010 palavras e expressões recolhidas, totalizando 

212 formas diferentes. A CHD reportou-se a 77.96% do material recolhido, ou seja, 467 

Segmentos de Texto (ST), e resultou em duas ramificações. A primeira ramificação 

integra as classes 1 e 3 e a segunda a classe 2 (ver Figura 2). 

 

 

 

 

Figura 2. Classificação Hierárquica Descendente (n = 602) 

 

Classe 1 – Emoções e sentimentos positivos associados ao Natal. Abarcou 173 

segmentos de texto, isto é, 37.04% do corpus, notando sentimentos e emoções positivas 

que a época natalícia, normalmente, suscita. Incluiu as palavras: amor, χ2 > 140.00; 

felicidade, χ2 > 80.00; união, χ2 > 60.00; partilha, χ2 > 40.00; paz e solidariedade, χ2 

>20.00; magia, jesus, espírito natalício, convívio, criança, harmonia, χ2 > 10.00 e 

entreajuda, carinho e amizade, χ2 > 8.00.  

 

 

  

Classe 1 

Emoções e sentimentos 

positivos associados ao Natal              

(37.04%) 

173 ST 

Classe 2          

Elementos constituintes do 

ambiente natalício 

(33.62%) 

157 ST 

Classe 3         

Elementos referentes à 

celebração da época  

(29.34%)                  

137 ST 

Palavras                         ꭓ2 Palavras                         ꭓ2 Palavras                         ꭓ2 

amor                          146.28 

felicidade                    84.67 

união                           62.32 

partilha                        41.66 

paz                               29.41 

solidariedade               21.58 

magia                          13.83 

jesus                            13.36 

espírito natalício         12.29 

convívio                      11.64 

criança                         11.15 

harmonia                     10.33 

entreajuda                     8.59 

carinho                          8.59 

amizade                         8.59 

 

 

frio                              66.57 

luz                               61.35 

comida                        45.21 

lareira                          38.32 

neve                             24.03 

vermelho                     22.24 

música                         20.85 

prenda                         18.27 

filme                           12.56 

doce                            11.44 

sozinho em casa           9.98 

árvore                           9.38 

chocolate                      8.64 

 

jantar                           44.15 

presépio                      43.12 

férias                           41.29 

amigo                          29.94 

consoada                     27.14 

rabanada                     20.60 

enfeite                         18.57 

ceia                             16.35 

bacalhau                      14.64 

bolo rei                       14.64 

casa                             14.48 

prenda                         11.38 

árvore                          11.33 

religião                         9.72 

avô                                9.72 

calor                              8.55 

confraternização           8.55 
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Classe 2 – Elementos constituintes do ambiente natalício. Integrou 157 

segmentos de texto, isto é, 33.62% do corpus, notando aspetos que fazem parte, por 

norma, de um ambiente natalício. Incluiu as palavras: frio e luz, χ2 > 60.00; comida, χ2 > 

40.00; lareira, χ2 > 30.00; neve, vermelho e música, χ2 > 20.00; prenda, filme e doce, χ2 

> 10.00 e sozinho em casa, árvore e chocolate, χ2 > 8.00.  

Classe 3 – Elementos referentes à celebração da época. Agrega 137 segmentos 

de texto, isto é, 29.34% do corpus, notando aspetos que fazem parte do ambiente de 

celebração e festa da época. Incluiu as palavras: jantar, presépio e férias, χ2 > 40.00; 

amigo, consoada e rabanada, χ2 > 20.00; enfeite, ceia, bacalhau, bolo rei, casa, prenda e 

árvore, χ2 > 10.00 e religião, avô, calor e confraternização, χ2 > 8.00. 

 
2.2. Hábitos na época e na compra de prendas de Natal 

Relativamente aos hábitos de compra na época do Natal, observa-se que quase 

50% da amostra refere gostar muito do Natal (n = 293, 48.70%), e praticamente 100% da 

população celebra o Natal com familiares (n = 599, 99.50%). Para além disso, a maior 

parte das pessoas gosta de fazer compras de Natal (M = 4.60, DP = 1.70), situando-se a 

maioria acima do ponto médio da escala (n = 345, 57.30%) e, mais uma vez, a família 

surge como principal companhia no momento de fazer compras de prendas de Natal (n = 

405). Por fim, existe maior tendência para fazer compras físicas em vez de online (n = 

569), sendo que as compras costumam ser feitas entre um mês antes do Natal (n = 218) a 

semanas antes do Natal (n = 231) (Ver Tabela 2). 

 

Tabela 2. 

Hábitos de compras de prendas de Natal (n = 602). 

Questão Respostas ƒ % 

Quão gosta do Natal? 

(sendo que 1= “Nada” e 7= “Muito”) 

1= Nada 

2 

3 

4 

5 

6 

7= Muito 

6 

14 

26 

53 

91 

119 

293 

1.00 

2.30 

4.30 

8.80 

15.10 

19.80 

48.70 

Com quem costuma celebrar o Natal? 

(pode selecionar mais que uma opção) 

Família 

Amigos 

Sozinho/a 

Não costumo celebrar o Natal 

599 

69 

5 

1 

99.50 

11.50 

0.80 

0.20 

 

Quão gosta de fazer compras de 

prendas de Natal? 

1= Nada 

2 

3 

32 

44 

85 

5.30 

7.30 

14.10 
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2.3. Relações entre variáveis em estudo com a TCI-Prendas 

A seguir, procurou-se averiguar quais das variáveis em estudo estavam 

relacionadas com a TCI-Prendas (ver Tabela 3). Existem, então, correlações positivas 

entre a TCI-Prendas e as “Emoções negativas”, r = .27, p < .01; “Stress”, r = .25, p < .01; 

“Materialismo”, r = .20, p < .01 e “Sentimento de solidão”, r = .16, p < .01. No entanto, 

constata-se, também, que existem correlações negativas entre a TCI-Prendas e as 

“Emoções positivas”, r = -.09, p < .05, e a “Satisfação com a família”, r = -.12, p < .01. 

 

Tabela 3.  

 

Correlações entre as variáveis em estudo com a TCI-Prendas. 
 

Nota. M = média; DP = desvio padrão; ** = p < .01; * = p < .05 

 

 

Complementarmente, procurou-se identificar as variáveis que prediziam a 

tendência para comprar por impulso prendas de Natal (ver Tabela 4). As emoções 

negativas, β = .18, o materialismo, β = .15 e o stress, β = .13 surgem como preditores da 

(sendo que 1= “Nada” e 7= “Muito”) 

 

4 

5 

6 

7= Muito 

96 

139 

100 

106 

15.90 

23.10 

16.60 

17.60 

Com quem costuma fazer compras de 

prendas de Natal? 

(pode selecionar mais que uma opção) 

Família 

Sozinho/a 

Amigos 

405 

338 

143 

67.30 

56.10 

23.80 

Costuma fazer compras de Natal 

onde? 

Lojas físicas 

Lojas online 

Outros  

569 

24 

9 

94.50 

4.00 

1.50 

Geralmente, com quanta antecedência 

começa a fazer compras de prendas de 

Natal? 

1 ano antes do Natal 

6-11 meses antes 

1-6 meses antes 

1 mês antes 

Semanas antes do Natal 

Dias antes 

4 

2 

40 

218 

231 

107 

 

0.70 

0.30 

6.60 

36.20 

38.40 

17.80 

Variáveis M (DP) 1 2 3 4 5 6 7 

1. TCI-Prendas 2.14 (0.86) 1       

2. Emoções positivas 4.96 (1.41) -.09* 1      

3. Emoções negativas 1.69 (0.98) .27** -.32** 1     

4. Sentimento de solidão 1.94 (1.04) .16** -.24** .39** 1    

5. Satisfação com a família 4.60 (1.50) -.12** .37** -.26** -.44** 1   

6. Stress 3.16 (0.95) .25** -.28** .49** .58** -.42** 1  

7. Materialismo 2.87 (1.41) .20** .08 .15** .17** -.11** .21** 1 
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TCI-Prendas, explicando conjuntamente 11% da variância total, R2 = .33, F (3, 601) = 

24.52, p <.001. 

 

Tabela 4.  

Regressão Linear Múltipla (Stepwise) das variáveis em estudo e a TCI-Prendas.  

 β t p 

Emoções positivas -.00 -0.07 .948 

Emoções negativas .18 4.01 .000 

Sentimento de solidão -.01 -0.25 .805 

Satisfação com a família -.00 -0.08 .936 

Stress .13 2.99 .003 

Materialismo .15 3.67 .000 

Coeficiente de correlação múltipla .33 

% Variabilidade explicada 11% 

Significância da amostra F3,601 = 24.52* 

   Nota. * = p < .001 

 

Tendo em conta a relação entre o stress e as emoções negativas, explorou-se se 

estas emoções mediavam a relação entre o stress (variável independente) e a TCI-Prendas 

(variável dependente). Para tal, usou-se a macro PROCESS para SPSS com o modelo 

quatro (Hayes, 2013) utilizando 10.000 amostras de bootstrap. 

Verificou-se que existe um efeito total do stress na TCI-Prendas, β = .23, p < .001, 

sendo que quando as emoções são inseridas na equação, o stress passa a exercer sobre a 

TCI-Prendas um efeito direto menor, β = .15, p < .001. Assim, verificou-se que apenas as 

emoções negativas exercem um efeito indireto na relação entre o stress e a TCI-Prendas, 

b = .09, p < .001, IC 95% ]0.03; 0.17[, explicando 35% da variância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Modelo de mediação das emoções entre o stress e a TCI-Prendas 

Emoções positivas 

Solidão TCI-Prendas 
.23 (p < .001) 

 

.15 (p < .001) 

 

Stress 

Emoções negativas 
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3. Discussão 

 
No que toca aos significados que os sujeitos atribuem ao Natal confirma-se que, 

de facto, esta é uma época que suscita, maioritariamente, aspetos positivos (família, 

felicidade, amor) e é, mais uma vez, associado ao consumismo (prendas, compras). A 

palavra mais mencionada foi “família”, o que comprova que, realmente, tratando-se de 

uma época afetiva, de acordo com o estudo Páez et al. (2011), o tipo de envolvimento e 

relação com a família ganha um papel importante na perceção da qualidade do Natal. 

 Segue-se a palavra “prenda”, que remete para a troca de presentes ser um costume 

muito habitual e quase indispensável nesta festividade, facto comprovado também neste 

estudo, já que a maioria das pessoas referiu participar na tradição. Além disso, a palavra 

“prenda” pode relacionar-se com o consumismo e materialismo inerentes à época, uma 

vez que, embora presentear aqueles que nos são mais próximos seja, idealmente, um ato 

de carinho, é algo que pode vir com muitos custos, stress e pressão associados.   

 A verdade é que a expetativa social referida por Burroughs (2019) leva a que, por 

vezes, os indivíduos possam percecionar este costume como um incómodo em vez de um 

simbolismo de amor que sentem pelos outros. De qualquer das formas, a realidade é que 

quando nos aproximamos da época natalícia, os pensamentos mais comuns refletem-se 

no que comprar, para quem comprar, quando comprar e, portanto, presentear as pessoas 

no Natal surge quase como algo intrínseco ao ser humano, possivelmente, muito devido 

à sobrevalorização do consumismo e do materialismo que existe hoje em dia.  

Contudo, pelas boas ou más razões, é quase inevitável alguém não se lembrar de 

prendas nesta altura, daí este tenha sido o objeto de foco deste estudo. Por fim, a terceira 

palavra mencionada é “luz”, remetendo para a vertente mais decorativa da época e para a 

magia que o Natal suscita.         

 De acordo com a CHD, mais uma vez, comprova-se que o Natal é uma época que, 

à partida, suscita sentimentos e emoções positivas, sendo esta a classe que abrange as 

palavras que foram mais frequentemente mencionadas, remetendo para o facto de haver 

um sentimento maioritário de satisfação pela época. Por outro lado, o Natal também é, 

facilmente, associado a elementos que acabam por fazer parte do cenário de um ambiente 

natalício idealizado, como o frio, e a elementos mais materialistas que constituem o 

contexto de celebração da época, de que são exemplo as prendas de Natal. 

De acordo com os resultados, são mais os indivíduos que aderem à tradição de 

comprar e oferecer prendas do que aqueles que excluem esse costume desta época. Ora, 
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este resultado vai ao encontro da sondagem realizada pelo Observador Cetelem 

(Marketeer, 2019), que previa que 95% dos portugueses fossem fazer compras de prendas 

de Natal no passado ano 2019 reforçando a ideia já mencionada pela literatura de que o 

Natal é uma época que, nos dias de hoje, está bastante associada ao consumismo, 

maioritariamente, devido à compra de prendas. 

Para além disso, os resultados sugerem que grande parte dos inquiridos revela 

sentimentos positivos relativamente ao Natal, sendo aqueles que afirmam não gostar da 

festividade uma minoria, resultado também comprovado pela literatura, que afirma que 

grande parte da população revela ter gosto pela época natalícia (Kasser & Sheldon, 2002).  

Ademais, é notório nos resultados que a maior parte da população revela uma 

posição positiva no que concerne a fazer compras de prendas de Natal. Quase 100% dos 

sujeitos afirmam, ainda, fazer estas compras em lojas físicas, o que corrobora a realidade 

descrita pela o estudo divulgado pela revista Marketeer (2019), que refere que a 

população privilegia centros comerciais e mercados para local de compras e são, para já, 

poucos aqueles que priorizam plataformas online. 

Relativamente à antecedência com que os sujeitos fazem as compras de prendas 

de Natal, os resultados deste estudo revelam que a maior parte dos inquiridos começa a 

fazer as compras a partir de um mês antes até aos dias que antecedem o dia da festividade, 

sendo a semana antes do Natal a altura privilegiada para realizar essa tarefa. De facto, tal 

distingue-se um pouco do estudo elaborado pelo do Observador Cetelem que sugere que 

a globalidade dos indivíduos não deixa as compras para tão em cima da hora, 

aproveitando o mês de novembro para se dedicar a essa tarefa (Marketeer, 2019).  

Segundo os resultados deste estudo, a TCI-Prendas está correlacionada 

positivamente com as emoções negativas, o stress, o materialismo e o sentimento de 

solidão. Todavia, encontram-se correlações negativas com as emoções positivas e com a 

satisfação em família.         

 No que se refere à satisfação com a família, de acordo com Páez et al. (2011) 

indivíduos que menos participam nos rituais de Natal com a família e, consequentemente, 

não têm uma relação tão boa com a mesma, não percecionam o Natal de forma tão 

otimista. Aliado à satisfação com a família, surge o sentimento de solidão. Afinal, este 

sentimento pode advir de uma má relação com a família, de se ter perdido alguém 

importante ou de, por alguma razão, os indivíduos sentirem-se sós ou estarem, 

efetivamente, longe daqueles que lhes são família.  Desta forma, considera-se que, de 

facto, um sujeito que se sinta insatisfeito com a família e/ou que se sinta só durante a 
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época, ou seja, que percecione mais emoções negativas, tende a reconhecer os elementos 

materialistas do Natal como a sua maior fonte de felicidade na festividade. Compensam, 

desta maneira, a parte afetiva que lhes falta (Kasser & Sheldon, 2002) o que contribui 

para uma maior compra por impulso de prendas de Natal. Além disso, compreende-se 

que, efetivamente, a família, a afetividade, o amor e o carinho são dos aspetos mais 

importantes para a felicidade durante o Natal, pelo que se entende a enfâse dada a estas 

palavras na parte qualitativa do estudo. 

O materialismo surge, então, positivamente correlacionado com a TCI-Prendas, 

sendo que esta relação vai ao encontro da literatura que relaciona esta variável com a 

tendência a comprar por impulso (Pradhan et al., 2018). Na verdade, a época natalícia 

suscita, quase de maneira inconsciente, um materialismo constante. Os shoppings 

enchem, as campanhas publicitárias espalham-se por todo o lado e a vontade de querer 

obter bens pode surgir, até porque acaba por existir um motivo, ou seja, a tradição de 

oferecer prendas, que tranquiliza o indivíduo a nível de ser legítimo desejar e adquirir 

novos bens materiais.    

Aliado às emoções negativas, o stress também é extremamente sentido nesta 

época, nomeadamente, pelos fatores associadas à pressão de ter um Natal perfeito (Mood, 

2019). Aspetos tais como conflitos familiares, solidão e isolamento podem gerar stress, 

tal como o estudo de Hairon (2008) indica. Ainda, estando o materialismo facilmente 

muito presente nesta época, é de salientar que, de acordo com o estudo de Ruvio et al. 

(2014), este pode ser um fator que contribui para níveis mais altos de stress, pelo que a 

correlação positiva com a TCI-Prendas é percetível neste contexto. 

As variáveis que predizem a TCI-Prendas são, respetivamente, as emoções 

negativas, o materialismo e o stress. Desta forma, surge um certo paradoxo já que o Natal 

é considerado uma época que a maioria da população aprecia, pelo que as emoções 

positivas face à época poderiam motivar (ainda mais) os indivíduos, deixando-os mais 

entusiasmados com as compras de prendas de Natal, culminando numa maior 

probabilidade de comprar por impulso. No entanto, o estudo verifica que são, 

efetivamente, emoções, estados e comportamentos negativos que mais impulsionam a 

TCI-Prendas. 

Apesar da magia e felicidade idealizadas na época natalícia, a verdade é que, tal 

como mencionado, para alguns esta trata-se de um período de reflexão podendo suscitar 

memórias mais difíceis, o que pode provocar o aparecimento de emoções negativas, tais 

como a angústia, os nervos, a culpa e o medo. Estas emoções negativas, durante o Natal, 
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podem ser devidas, por exemplo, a desentendimentos familiares, ao stress inerente à 

época ou ao sentimento de solidão vivenciado.      

 Assim sendo, pode explicar-se que as emoções negativas são fortes preditores da 

TCI-Prendas através do modelo de Verplanken et al. (2005) que defende que a compra 

por impulso funciona como uma estratégia de coping, com o intuito de reduzir as emoções 

negativas. Neste sentido, perceciona-se que o comportamento de compra por impulso, 

abrangendo as compras de prendas de Natal, seja mais frequente em pessoas que 

experimentam emoções negativas durante a época, já que a compra por impulso tende a 

melhorar o humor (Silvera et al., 2008).  

O materialismo pode ser definido como um resultado do conjunto de três 

caraterísticas de personalidade - inveja, falta de generosidade e sentido de posse (Belk, 

1985) -, pelo que podem existir pessoas que têm, naturalmente, mais ou menos propensão 

em desejar e adquirir bens materiais. Todavia, especificamente na época do Natal, existem 

vários fatores externos que podem potenciar o materialismo e, consequentemente, a TCI-

Prendas. O ambiente de compras de prendas de Natal é extremamente influenciado por 

fatores externos, tais como o cheiro a especiarias (como é exemplo a canela), a música 

animada e a decoração chamativa (Spangenberg et al., 2003). Estes elementos 

estratégicos usados nos shoppings, lojas e mercados surgem com a intenção de suscitar 

uma maior vontade de comprar e, consequentemente, favorecem a compra por impulso 

(Xu, 2007), pelo que indivíduos mais materialistas tendem a ceder mais facilmente a estas 

estratégias.  

Especificamente, neste contexto, o materialismo pode surgir devido à insatisfação 

com a família e/ou ao sentimento de solidão, já que ambos sugerem uma maior ligação 

aos elementos materialistas, de maneira a compensar as emoções negativas. Este 

resultado corrobora o que foi analisado por Belk (1995), que afirma que as compras de 

um indivíduo materialista surgem com o intuito de fazer com que o mesmo se sinta 

melhor, resultando numa maior propensão a ceder à TCI-Prendas. 

Segundo Mood (2019), o fator de maior stress no Natal é o custo dos presentes, o 

que remete, mais uma vez, para o consumismo que existe na época e para as implicações 

que este pode trazer, neste caso, a nível de ansiedade. Efetivamente, verificou-se, no 

modelo de mediação que existe uma relação entre o stress e a TCI-Prendas que é mediada 

pelas emoções negativas.          

 Deste modo, a perceção de stress evoca emoções negativas favorecendo a 

realização de compras por impulso de prendas de Natal. Sendo o Natal uma altura 
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inevitável de stress a nível de preparação, decoração, prendas, gastos e ainda a nível 

relacional, entende-se que as pessoas que se sentem mais stressadas durante a época 

natalícia recorram mais à compra por impulso, neste caso, de prendas de Natal. Afinal, 

este comportamento funciona como mecanismo de coping para reduzir a tensão durante 

a época, o que corrobora as conclusões de Atalay e Meloy (2011). Estes resultados, 

revelam, ainda, o papel mediador desempenhado pelas emoções, já verificado noutros 

estudos (Gonçalves, 2017; Teiga, 2019). 

 

Limitações 

O presente estudo apresenta algumas limitações, nomeadamente a autosseleção 

dos inquiridos uma vez que a participação no estudo foi de livre vontade dos próprios, 

podendo ter havido alguma predisposição que influenciou os participantes a colaborarem. 

Para além disso, a população do estudo é composta, maioritariamente, por indivíduos 

mais jovens e do sexo feminino, o que pode comprometer a representatividade da amostra.

 Ademais, o questionário foi considerado demasiado longo por alguns 

participantes, o que pode ter condicionado algumas respostas já que os mesmos podem 

ter dedicado pouco tempo de reflexão a algumas das questões de forma a evitar prolongar 

o tempo ocupado a preencher o questionário.  

Apesar do caráter sazonal do estudo surgir como uma potencialidade a nível de 

veracidade das respostas, pode revelar-se, também, uma limitação na medida em que não 

há tanta flexibilidade temporal para a administração do questionário. Por outro lado, 

referindo-se a uma época tão específica, esporádica e que suscita tantas emoções 

diferentes, o estudo não permite retirar conclusões extrapoláveis para outros contextos de 

compra por impulso para além de prendas de Natal. 

 

Potencialidades 

Esta investigação revela uma certa inovação nesta temática da compra por 

impulso, já que são poucos os estudos que a relacionam com a época natalícia e, mais 

especificamente, com as prendas de Natal em Portugal. Outro aspeto a favor do estudo 

reflete-se no timing da recolha da amostra, já que tal foi realizada, precisamente durante 

a época natalícia, proporcionando respostas o mais próximas da realidade e de acordo 

com o cenário percecionado na altura. 
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 Dentro desta temática, foi possível explorar o facto de, apesar de o Natal ser 

globalmente associado a algo positivo, existirem muitas emoções negativas sentidas 

durante a época, sendo estas as que mais impulsionam a compra por impulso de prendas 

de Natal. Ademais, trata-se de uma investigação abrangente e completa, visto que tanto 

inclui uma abordagem qualitativa como quantitativa. 

 A análise qualitativa possibilitou uma introdução à temática da investigação e uma 

aproximação dos sujeitos à realidade em estudo, através da clarificação dos significados 

do Natal para os mesmos. Desta forma, o estudo permite corroborar que, de facto, existem 

diversos fatores que influenciam a perceção do Natal, o que faz com que os significados 

da época não sejam transversais a todos os indivíduos. Ainda assim, é notório que o Natal, 

de forma geral, remete para classes de palavras como família/amigos/afetividade, 

prendas/compras/consumismo e, por fim, decorações/luz/música/comida. Contudo, 

ressalva-se que os significados do Natal variam de indivíduo para indivíduo conforme 

crenças, modo de viver, ligação à família e/ou experiências pessoais. 

 Por outro lado, a análise quantitativa permitiu explorar de que forma as variáveis 

mais ligadas ao fórum psicológico se podem relacionar com esta temática. Deste modo, 

revela-se, mais uma vez, o caráter inovador do estudo na medida em que grande parte 

destas investigações tende a analisar apenas variáveis mais concretas, como é o caso de 

variáveis sociodemográficas. 

 

Implicações práticas 

 O presente estudo pode servir como referência a nível do comércio e marketing 

na época natalícia. Isto é, conhecendo alguns fatores que impulsionam a compra dos 

sujeitos, a nível do mercado, pode ser interessante trabalhar com essas variáveis e estudar 

de que forma as podem potenciar, favorecendo a compra por impulso em prendas de 

Natal. Por exemplo, segundo o estudo, indivíduos mais stressados na época natalícia têm 

mais tendência a comprar prendas por impulso, pelo que talvez tenham maior tentação a 

comprar por impulso produtos atrativos à sua condição, isto é, elementos que talvez 

possam diminuir o seu estado atual de ansiedade. 

Por outro lado, esta investigação abre portas para o lado menos bonito e feliz da 

época natalícia, delineado por fatores tais como as emoções negativas, o materialismo, o 

stress, o sentimento de solidão e a insatisfação com a família. Assim sendo, embora o 

Natal seja considerado uma época caraterizada, maioritariamente, por sensações 
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positivas, é necessário ter em conta que nem toda a gente perceciona essas sensações e, 

como tal, este resultado pode ser interessante para aprofundar a relação entre a compra 

por impulso e os estados negativos mas, também, para consciencializar a nível de saúde 

mental as implicações que o Natal pode trazer para aqueles que se encontram em 

sofrimento. 

 

Recomendações para investigação futura 

Apesar de o estudo já ter fornecido alguma informação relativamente a fatores que 

favoreçam a tendência para comprar por impulso prendas de Natal, era de interesse 

aprofundar, para além de variáveis psicológicas, também variáveis sociodemográficas, 

como é exemplo o género, que não foi possível avaliar neste estudo devido à desproporção 

estatística dos dois grupos. Tal seria de interesse já que os estudos sobre as diferenças de 

género na compra por impulso são controversos, na medida em que, geralmente, as 

mulheres são avaliadas como sendo mais impulsivas no momento de fazer compras em 

comparação com os homens (Priyanka & Rooble, 2012). No entanto, outros estudos 

encontram resultados diferentes, já que revelam que os homens fazem compras mais 

impulsivamente enquanto as mulheres são mais cuidadosas e têm maior cuidado em 

planear as compras antes de as realizarem (Nguyen et al., 2003).     

 Seria, também, de interesse relacionar a TCI-Prendas com a faixa etária, na 

medida em que, segundo um estudo de Tuttle (2012), a geração Millennial apresenta 

maior probabilidade de comprar impulsivamente em comparação com gerações mais 

velhas, muito pelo facto de a geração Millennial ter crescido numa época em que começou 

a haver uma maior facilidade em aceder ao consumo.      

 Por outro lado, seria curioso explorar também variáveis externas e ambientais, 

uma vez que a própria atmosfera das lojas, ou seja, os fatores visuais, sonoros e olfativos 

que as constituem são estimulantes, na medida em que podem fomentar o desejo da 

compra impulsiva (Graa et al., 2014). Sendo o Natal uma época que remete para fatores 

como a publicidade chamativa, decoração estratégica, música e cheiros apelativos, seria 

interessante ter estes fatores em conta numa próxima investigação sobre a compra por 

impulso de prendas de Natal. 

Por fim, seria uma mais valia incluir a variável preço, sob a forma de promoções, 

descontos ou saldos, na medida em que os consumidores tendem a ser mais impulsivos 

quando os produtos se encontram em desconto ou sob atividades promocionais tais como 
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reduções de preços temporárias, cupons e amostras (Duarte et al., 2013), estando estas 

estratégias de marketing muito presentes na época natalícia.  

 

4. Conclusão 

 
O consumismo no Natal é uma realidade nos dias de hoje, possibilitando, assim, 

um maior cenário de compra por impulso nesta época. Esta festividade é considerada por 

muitos como “a melhor altura do ano”, uma época mágica, que remete para a afetividade 

e para o amor. Apesar de, segundo este estudo, a maioria dos participantes apreciar o 

Natal e vivenciá-lo de forma positiva, outra parte dos indivíduos reportou que esta época 

intensifica mais as emoções negativas já sentidas por eles ao longo do ano, por variadas 

razões. 

 Efetivamente, o estudo demonstra que são as emoções negativas, o materialismo 

e o stress que mais favorecem a compra por impulso de prendas de Natal. No fundo, acaba 

por ser curioso que numa época que deveria suscitar, maioritariamente, sentimentos 

positivos, são as emoções, sensações e comportamentos negativos sentidos na mesma que 

mais controlam o fenómeno da compra por impulso de prendas de Natal. Além disso, este 

comportamento surge, geralmente, com o intuito de contrabalançar o estado emocional 

dos indivíduos, que, apesar de se encontrarem numa época supostamente mágica e feliz, 

não conseguem sentir essas emoções positivas globalmente associadas à festividade.  

Assim sendo, este estudo reflete uma importância a nível de perceção do 

fenómeno do consumismo inerente à época, mas também a nível de consciência da saúde 

mental daqueles que não percecionam a festividade de forma positiva que, por norma, são 

os que mais compram por impulso as prendas de Natal. 
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Apêndices 

 

A - Questionário  

 

Introdução e contexto: Convido-o a participar no estudo sobre hábitos de compras 

de prendas de Natal, 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 conhecer a sua 

opinião face às compras de prendas de Natal. A participação no estudo envolve a resposta 

a questões sobre as suas atitudes, pensamentos e costumes no que toca à festividade em 

si e a compras de prendas. Também serão pedidos alguns dados pessoais, como idade, 

género, entre outros. 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, espera-se 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 

mestranda Beatriz Gonçalves, 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 
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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: Para esclarecer qualquer questão acerca deste estudo poderá contactar 

a responsável, Beatriz Gonçalves, através do endereço eletrónico 

up201504548@fpce.up.pt. 

 

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

participar de livre vontade neste estudo. 

 Sim 

 Não 

 

Autorizo a recolha, tratamento e armazenamento dos dados pessoais acima 

identificados para o fim a que se destinam - investigação científica. 

 Sim 

 Não 

 

Estou de acordo com o modo de disseminação dos resultados. 

 Sim 

 Não 

 

1. Quando pensa na época do Natal, quais são as 5 primeiras palavras ou expressões 

que lhe vêm espontaneamente à cabeça?  

Resposta 1 ___________________  

Resposta 2 ___________________  

Resposta 3 ___________________ 

Resposta 4 ___________________ 

Resposta 5 ___________________ 
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2. Quão gosta do Natal? Responda sendo que 1= Nada e 7= Muito 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

3. Com quem costuma celebrar o Natal? (pode selecionar mais que uma opção) 

o Família   

o Amigos      

o Sozinho/a   

o Não costumo celebrar o Natal   

 

4. Costuma fazer compras de prendas de Natal?  

o Sim 

o Não 

 

5. Quão gosta de fazer compras de prendas de Natal? Responda sendo que 1= Nada 

e 7= Muito 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

6. Com quem costuma fazer compras de prendas de Natal? (pode selecionar mais 

que uma opção) 

o Família   

o Amigos      

o Sozinho/a      

 

7. Costuma fazer compras de prendas de Natal onde: 

o Lojas físicas 

o Lojas online 

o Outro __________ 
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8. Geralmente, com quanta antecedência começa a fazer compras de prendas de 

Natal? 

o 1 ano antes do Natal 

o 6-11 meses antes 

o 1-6 meses antes 

o 1 mês antes 

o Semanas antes do Natal 

o Dias antes 

 

9. Sendo que nos encontramos em época natalícia, solicita-se que indique a sua 

posição perante as seguintes afirmações relativas ao seu consumo de prendas de 

Natal (sendo que 1= Discordo totalmente e 7= Concordo totalmente). 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

Eu costumo comprar prendas de Natal sem pensar.        

A afirmação “Simplesmente compro.” descreve a 

maneira como eu compro prendas de Natal. 

       

A afirmação “Eu vejo, eu compro.” descreve-me 

aquando do momento de comprar prendas de 

Natal. 

       

A afirmação “Compro agora e penso sobre isso 

mais tarde.” descreve-me quando faço compras de 

prendas de Natal. 

       

Eu compro prendas de Natal de acordo como me 

sinto no momento.  

       

Compro frequentemente prendas de Natal 

espontaneamente. 

       

Eu planeio cuidadosamente a maioria das minhas 

compras de prendas de Natal. 

       

Às vezes eu fico com vontade de comprar prendas 

de Natal no impulso do momento. 
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Às vezes eu sou um pouco distraído/a 

relativamente às compras de prendas de Natal que 

faço. 

       

 

10. O Natal pode suscitar diversas emoções. Neste sentido, pede-se, agora, que leia 

cuidadosamente cada uma das emoções apresentadas e indique como se sente 

durante a época natalícia (sendo que 1= Nada e 7= Extremamente). 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

Entusiasmado/a         

Inspirado/a        

Determinado/a        

Ativo/a        

Interessado/a        

Assustado/a        

Amedrontado/a        

Atormentado/a        

Nervoso/a        

Culpado/a        

 

11. Por favor, indique o nível que melhor traduz os seus sentimentos nesta época 

(sendo que 1= Nunca e 7= Sempre).  

 

 1 2 3 4 5 6 7 

Sinto falta de companhia.        

Não há ninguém com quem possa contar.        

Sinto-me de parte.        

Sinto-me isolado dos outros.        

Consigo arranjar companhia facilmente.        

Sinto-me infeliz porque estou afastado dos outros.        

As pessoas estão à minha volta mas não estão 

comigo. 
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12. Agora solicita-se que responda às seguintes questões (sendo que 1= Discordo 

totalmente e 7= Concordo totalmente).  

 

 1 2 3 4 5 6 7 

A minha vida familiar aproxima-se do ideal.        

As condições da minha vida familiar são 

excelentes. 

       

Estou satisfeito/a com a minha vida familiar.        

Até agora já obtive tudo aquilo que considero 

importante na minha vida familiar. 

       

Se eu tivesse a oportunidade, não mudava nada na 

minha vida familiar. 

   

 

    

 

13. Com a maior sinceridade, responda às seguintes questões, de acordo com o que 

sente durante a época natalícia (sendo que 1= Nunca e 7= Sempre). 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

Sinto-me chateado/a devido a algo que ocorreu de 

forma inesperada. 

       

Sinto que não consigo gerir as coisas importantes 

da minha vida. 

       

Sinto-me stressado/a e nervoso/a.        

Sinto-me confiante relativamente à minha 

habilidade para lidar com os meus problemas 

pessoais. 

       

Sinto que as coisas estão a correr da forma que eu 

quero. 

       

Não consigo gerir todas as coisas que tenho para 

fazer. 

       

Consigo lidar com as irritações da minha vida.        

Sinto que tenho tudo sob controlo.        
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Sinto que as minhas dificuldades são tao grandes 

que nunca as vou conseguir ultrapassar. 

  

 

     

Sinto-me chateado/a com coisas que estão fora do 

meu controlo. 

       

 

14. Nesta fase, pede-se que indique, o mais sinceramente possível, o nível com que 

concorda com cada uma das afirmações neste momento (sendo que 1= Discordo 

Totalmente e 7= Concordo Totalmente). 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

Admiro as pessoas que têm carros, casas e roupas 

caras. 

       

Seria mais feliz se tivesse condições para comprar 

mais coisas. 

       

Gosto de muito luxo na minha vida.        

 

 

Questões Sociodemográficas  

 

1. Qual é a sua idade:  

_____________ 

 

2. Qual é o seu género: 

o Masculino  

o Feminino  

o Outro: __________  

 

3. Qual é a sua nacionalidade:  

o Portuguesa 

o Outra:__________  

 

4. Qual é a sua situação profissional?  

o Estudante do Ensino Secundário  
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o Estudantes do Ensino Superior  

o Trabalhador(a)- Estudante  

o Trabalhador(a) 

o Desempregado(a) 

o Outro: _________ 

 

5. Em que nível localiza o seu rendimento mensal familiar?  

o Até 500€  

o 501€ - 1000€  

o 101€ - 1500€  

o 1501€ - 2000€  

o 2001€ - 2500€  

o 2501€ ou mais  

  

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

espaço. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Muito obrigada pela sua participação!  

 

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

por favor contacte o investigador responsável, Beatriz Gonçalves, 

up201504548@fpce.up.pt.  

mailto:up201504548@fpce.up.pt

