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RESUMO 
 
 
 
 Muitos trabalhos estrangeiros e alguns trabalhos brasileiros indicam que os 

consumidores têm um preço de referência em sua mente ao analisar o preço de um bem em 

particular, sendo este processo interno, externo ou ambos. Verifica-se também que o modo 

como as situações no momento da compra são apresentados (efeito framing) também 

influencia o processo decisório. Estes fenômenos têm sido explicados por estudos 

comportamentais e de constructos psicológicos. Este trabalho tem como objetivo explorar 

o efeito do crédito (em particular as compras parceladas) e do efeito framing nos preços de 

referência. O motivador deste estudo foi o grande volume de linhas de crédito que tem sido 

oferecido no mercado brasileiro. A maior parcela dos respondentes (41%) pertence a classe 

C que representa maior fatia de renda nacional e correponde a cerca de 103 milhões de 

pessoas (dados de agosto de 2010) e tende a evoluir para 56% da população (113 milhões 

até 2014). O método de pesquisa usado foi o experimental com manipulação por instrução. 

Pode-se confirmar a hipótese de que o preço de referência pode apresentar uma variação 

onde a sensação de perda é reduzida ao ser transferida para o longo prazo ou simplesmente 

anulada pela satisfação imediata de posse do bem. Não se pode confirmar hipótese de que 

o crédito pode influenciar a formação de preços de referência. Contudo, pode-se explorar o 

tema e fornecer bases para motivar pesquisas futuras a respeito. 

 

PALAVRAS-CHAVE: preço de referência, efeitos framing, contabilidade mental, 

analfabetismo financeiro e crédito. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 Several studies performed abroad and some brazilian ones indicate that customers 

have a reference price in mind when evaluating the price of one particular good, which 

can be whether internal, external or both. Besides, it can be noticed the way that the 

situations are presented (framing effect) have influence in the decision making process. 

These phenomena have been explained by behavioral studies as well as with psychologic 

constructs. The objective of this study is to explore the effect of the credit and the framing 

effect in the reference price. The motivation of this study is the great volume of credit that 

has been offered in the brazilian market. The majority of the people who answered the 

research (41%) belongs the C class that represents the largest portion of income in the 

national scenario and corrensponds to about 103 million of people (information of 

August/2010) and tends to grow to up to 56% of the population (113 million up 2010). 

The method of research used was experimental with manipulation thru instruction. It 

could be confirmed the hypothesis that the reference price can suffer a variation where the 

sensation of loss is reduced or transferred to the long term or simply cancelled by the 

immediate satisfaction of ownership of the good. It could not be confirmed the hypothesis 

that the credit can influence the reference price. However, the theme could be explored 

and offer a basis for future researches about the subject. 

 

 
KEY-WORDS: reference price, framing effect, mental accounting, financial illiteracy and 

credit. 
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CAPÍTULO 1 
INTRODUÇÃO 

 
 
 
 
1.1 Tema 
 

O tema desta dissertação se refere à influência do crédito e do efeito framing
1 nos 

preços de referência2. 

Estudos anteriores como os realizados por Kahneman e Tversky(1984) e Thaler 

(1999) demonstram a importância dos preços de referência e do efeito framing nos 

processos decisórios de compra. Conforme Kahneman e Tversky (1984) o efeito framing 

consiste na possibilidade de se induzir um indivíduo a decisões diferenciadas a partir da 

manipulação da forma como se apresenta a situação. 

Além disso, foi inserida no contexto de análise desta pesquisa a questão do 

analfabetismo financeiro, que é um tema que tem sido bastante abordado recentemente 

como um dos fatores que influenciam as tomadas de crédito e cuja relevância foi 

considerada neste trabalho. 

O tema é bastante interessante pois se abre uma discussão: ao adquirir 

simultaneamente ou em sequência diversos bens em compras parceladas podem levar o 

consumidor a um desequilíbrio financeiro muitas vezes irreversível caso ocorra qualquer 

imprevisto que demande recursos até então destinados às parcelas. Estes impactos podem 

se extender inclusive para o planejamento financeiro de longo prazo. 

____________________ 
1 efeito framing define-se como o método de apresentação dos preços aos consumidores 
2 preço de referência é preço utilizado pelo consumidor como base para julgar o preço efetivamente cobrado 
pelo objeto da compra. Ou seja, o preço de referência é o que o consumidor considera razoável e justo 
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Corre-se, contudo, o risco do produto ou bem perder sua utilidade ou desgastar-se 

antes mesmo do término do pagamento das parcelas e neste caso a sensação de perda vem 

à tona. Dentro deste contexto, verificar se surge o conceito de parcela de referência, ou 

seja, ao invés do consumidor levar conta no momento da compra o valor total a ser pago ao 

final de todas as parcelas, levar somente em conta o valor da parcela a ser paga 

mensalmente. Desta forma, o planejamento financeiro dos consumidores ficaria restrito a 

um horizonte mensal, ou seja, podendo pagar todas as parcelas assumidas até um 

determinado momento determina uma situação aparentemente de saúde financeira, 

contudo, talvez sem levar em consideração que o produto pode se desgastar ou perder 

utilidade (neste caso fica-se somente o passivo das parcelas a pagar) e que com este ciclo 

muitas vezes interminável de novas aquisições acaba-se deixando de lado o planejamento 

futuro através de, por exemplo, uma previdência privada. 

 
1.2 Justificativa do tema 
 

 Devido às crescentes ofertas de compras a prazo no mercado brasileiro, 

principalmente no mercado de móveis e eletrodomésticos, verificou-se uma possível 

distorção nos preços de referência por conta do efeito “framing” bem como das ofertas de 

crédito pelas lojas. 

Entender estes possíveis impactos nos preços de referência é relevante porque um 

aumento nos preços de referência pode eventualmente ficar em segundo plano caso, ao 

invés de um preço total de referência, os consumidores adotarem parcelas mensais de 

referência, sendo esta uma das hipóteses que será explorada nesta pesquisa. Um dos efeitos 

desta situação seria a possibilidade dos consumidores, ao assumirem compras de longo 

prazo de pagamento e de maneira contínua (finalizado uma aquisição parte-se 

imediatamente para outra ou até paralelamente), poder prejudicar seu planejamento futuro. 

Além disso, o analfabetismo financeiro pode levar os consumidores a não medirem 

corretamente o risco de assumirem diversos financiamentos/compras a prazo ao mesmo 

tempo e no caso de inadimplência a cadeia de juros compostos pode prejudicar seriamente 

a situação financeira dos consumidores. 
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1.3 O problema da Pesquisa 

Este item apresenta o problema de investigação da pesquisa e as questões 

específicas para ajudar a respondê-lo. 

 
 
1.3.1 Problema geral de pesquisa 
 

O problema geral desta pesquisa é entender a influência do crédito e do efeito 

framing na formação do preço de referência pelos consumidores. Em estudos anteriores, 

como o de Serpa (2004), verificou-se a influência do efeito framing nos processos de 

decisão de compra no mercado brasileiro. No presente estudo busca-se estender a 

abordagem deste autor, incluindo a variável “crédito” (compras com pagamentos 

parcelados) na formação do preço de referência. 

 
 
 
1.3.2. Questões específicas de Pesquisa. 

Do contexto apresentado no problema geral da pesquisa, surgem as seguintes 

questões de pesquisa: 

1) Há influência do efeito framing no processo decisório de compra utilizando-se de 

crédito (compra parcelada)? Como consequência, no caso de compras a prazo há uma 

alteração nos preços de referência? 

2) No processo decisório de compra, o preço de referência pode apresentar uma variação, 

em que a sensação de perda é reduzida ao ser transferida para o longo prazo ou 

simplesmente anulada pela satisfação imediata de posse/usufruto do bem? Surge uma 

variação do preço de referência, que seria a parcela de referência? Ou seja, no caso de uma 

compra parcelada, o preço de referência é avaliado como um todo ou somente a parcela 

mensal seria colocada na escala de avaliação, deixando-se o número de parcelas em 

segundo plano na tomada de decisão? 

 

1.4 Objetivos e hipóteses da pesquisa 

 Este item relaciona os objetivos a serem alcançados após a realização da pesquisa, 

bem como as suas hipóteses a serem testadas. 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 Verificar a influência do crédito nos preços de referência, levando em conta 
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aspectos relacionados com o efeito framing, a contabilidade mental (Thaler, 1999) e o 

analfabetismo financeiro. 

 
 
1.5 Estrutura da Dissertação 
 

A dissertação é estruturada em cinco capítulos. O primeiro trata do tema 

abordando a  questão a ser investigada, sua relevância, estruturação, objetivos e 

hipóteses. O segundo trata do embasamento teórico para o desenvolvimento da 

pesquisa. O terceiro capítulo apresenta a metodologia utilizada, e o quarto capítulo 

apresenta os resultados  do  estudo  empírico.  O quinto capítulo discute as 

considerações gerais do resultado da pesquisa, suas conclusões, limitações, assim como 

sugestões para a realização de futuras pesquisas. 

 

 Neste capítulo foi apresentado o tema e sua justificativa, problemas de pesquisa, 

objetivos e hipóteses e a estrutura da dissertação. No próximo capítulo será abordado o 

referencial teórico que se fez necessário para o desenvolvimento do estudo conforme esta 

estrutura. 
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CAPÍTULO 2 – REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
2.1 “Mental Accounting” ou contabilidade mental 

Conforme citado por Thaler (1999), as pessoas realizam a chamada “Mental 

Accounting” ou contabilidade mental que, ao contrário da contabilidade convencional, não 

possui regras a serem seguidas. Portanto, para compreensão da contabilidade mental faz-se 

necessária uma série de observações de comportamento e as regras de sua aplicação têm 

que ser inferidas. 

 Ávila e Figueiredo (2009) verificaram através de seus estudos que a maneira pela 

qual os consumidores percebem descontos e aumento em relação a preços de referência 

depende da maneira como essas alterações de preço são expressas. Descontos percentuais 

altos podem ter um efeito significativo na percepção dos compradores, mesmo quando o 

preço de referência for baixo. Na mesma linha, aumentos percentuais baixos podem ser 

percebidos como pouco significativos, mesmo quando o preço de referência for alto. 

 Heath e Soll (1996) concluíram que os consumidores tendem a classificar os gastos 

em categorias (alimentação, transporte, diversão, etc) assim como empresas agrupam seus 

gastos através de grupos homogêneos. Esta classificação mental é um trabalho preliminar 

para a atividade de planejamento de controle de gastos que, ao final, se assemelha muito a 

um sistema de orçamento. Shefrin e Thaler (1988) e Karlsson (1998) demonstraram que 

indivíduos classificam bens de acordo com três contas mentais: renda atual, bens atuais e 

renda futura. Desta forma cria-se uma estrutura contábil similar a um orçamento baseado 

em balanço patrimonial empresarial, declaração de bens e orçamento. A evidência de um 

método diferenciado foi obtida por Karlsson (1998) que demonstrou que despesas futuras 

têm um impacto mais negativo nas decisões de compra quando os pagamentos são 

baseados em bens atuais e rendas atuais. 

Enquanto as companhias têm que reportar sua performance para uma variedade de 

investidores e para tal são solicitados a formalizar o resultado do processo contábil em um 

documento (o balanço), a falta de tal necessidade permite ao consumidor a adotar uma 

contabilidade mental. Thaler (1999) define a contabilidade mental como “uma coleção de 

regras de agregação para o que combina com o quê”. Kahneman e Tversky (1981) 

identificam a contabilidade mental como um resultado cujo formato especifica: (1) o 

conjunto de resultados elementares que são avaliados conjuntamente e a maneira com a 

qual eles são combinados e (2) um resultado referencial que é considerado neutro ou 
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normal. Outros trabalhos científicos identificam a contabilidade mental, além do propósito 

de orçamento, como um instrumento de controle. 

Heath e Soll (1996) indicam que o orçamento mental é uma ferramenta de controle 

de gastos. Outro fator que é crítico no uso da contabilidade é definida como estreitamento 

de formatação (Bonini e Rumiati, 1996). Este termo refere-se à tendência de consumidores 

considerarem comprar e gastar individualmente, sem considerar compras feitas juntas, ou 

relacionadas com a mesma categoria. Um exemplo típico de estreitamento de formatação é 

a compra de um bem em promoção. Estando concentrado no preço com desconto os 

consumidores tendem a esquecer de prestar a devida atenção ao preço do bem na lista de 

compra, o que leva a gastar mais do que iria se ele ou ela tivesse comparado o gasto total 

com um fornecedor alternativo. A confiabilidade do orçamento mental torna-se 

complicado pela tendência dos consumidores em reagir de forma muito diferente a mesma 

circunstância, porém, em situações diferentes. A flexibilidade da contabilidade mental, 

especialmente se comparada a um orçamento no papel, é provada por Heath e Soll (1996) 

que reconhece que este último (orçamento no papel), sendo baseada em um grau maior de 

formalização, força o consumidor a uma análise mais rigorosa e desta forma previne 

ultrapassar os limites financeiros do orçamento. Todas estas considerações sugerem 

fortemente o uso do orçamento escrito. O valor agregado de escrever um orçamento é 

também explorado por Thaler (1999) que explica o papel de um orçamento escrito na 

mitigação da tendência do consumidor no consumo atual em relação ao futuro. Isto pode 

ainda efetivamente gerar um senso de culpa introduzindo um custo psicológico que pode 

inibir o consumidor de fazer compras sem planejamento. Sherif e Thaler (2006), 

enfatizando o comportamento não-racional nos casos em que o pagamento e o uso do bem 

não são simultâneos, demonstram que a efetividade de um orçamento escrito em reduzir tal 

fenômeno. 

 
 De acordo com Thaler (1999) o processo de contabilidade mental possui três 

componentes: 

• A maneira como os estímulos externos (“outcomes”) são percebidos e 

experimentados e como as decisões são tomadas. Normalmente este 

componente tem duas etapas distintas, sendo uma antes e outra posterior à 

transação, com o intuito de avaliar o custo-benefício final; 
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• A designação de atividades para contas específicas. Os desembolsos são 

agrupados por categorias e regras de orçamento (implícitos ou explícitos) 

são definidas; 

• A frequência com as quais as categorias são avaliadas e lidas. Tomando 

como exemplo um jogo de poker, a avaliação é feita de forma muito 

dinâmica. 

 

A relevância da fundamentação teórica com base na contabilidade mental está 

ligada com a psicologia do comportamento do consumidor que tem papel fundamental em 

decisões tais como classificação das compras em categorias, avaliação de contas e sua 

frequência, dentre outras. (Thaler, 1999) 

De acordo com Ávila e Figueiredo (2009) os resultados do experimento evidenciam 

que a inclusão de preço de referência em mensagens de preço pode de fato fazer diferença, 

isto é, influenciar percepções. Os resultados evidenciam ainda que a maneira de apresentar 

os ganhos e perdas em relação a preços de referência – de forma absoluta ou percentual – 

também faz diferença. Embora a informação comparativa de preços possa ajudar o 

consumidor a colocar um valor na oferta que lhe é transmitida e possa resultar em 

economias significativas de tempo, dinheiro e esforço de busca, essa mesma informação 

pode também mascarar e criar percepções enganosas sobre a qualidade da transação. 

Conhecer as expectativas de seus consumidores é extremamente importante para as 

empresas, já que quanto mais o preço de referência se adequar à expectativa do 

consumidor, maior será a aceitação do preço no momento da efetivação da compra. 

 Karlsson (1998) verificou através de seu estudo que despesas futuras são levadas 

em consideração e diminuíram a tendência de decisão de compra de grande montante 

quando bens atuais são utilizados ao invés de renda atual. Portanto, a contabilidade mental 

serve como uma estratégia de autocontrole, através da qual o consumo futuro é mais 

associado aos bens atuais enquanto a renda atual é mais utilizada para consumos imediatos. 

 

Contabilidade Mental na Tomada de Decisão 

Utilidade da transação 

 Kahneman e Tversky (1984) e Thaler (1999) rejeitam a idéia que os custos são 

normalmente tratados como perdas. Thaler (1999) propõe que os consumidores obtenham 

dois tipos de utilidade de uma compra: a utilidade da transação e a utilidade da aquisição. 

A utilidade da aquisição é o valor que o consumidor estabeleceria para um bem que fosse 
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dado a ele como um presente, menos o valor efetivamente pago. Por outro lado a utilidade 

da transação mede o valor percebido na negociação e é definido pela diferença entre o 

valor pago e o valor de referência do bem cujo conceito é o preço que o consumidor espera 

pagar pelo produto. Um exemplo apresentado por Thaler (1985) ilustra a utilidade da 

transação: 

“Você está em uma praia num dia quente. Tudo o que você tem para beber é água 

gelada. Durante a última hora, você esteve pensando o quanto gostaria de beber uma 

garrafa de sua marca favorita de cerveja. Um companheiro se levanta para dar um 

telefonema e se oferece para trazer a cerveja do único lugar nas proximidades onde se 

vende cerveja: [um armazém pequeno e decadente] (um hotel de luxo). Ele diz que a 

cerveja pode custar caro e pergunta quanto você estaria disposto a pagar por ela. Ele diz 

que comprará a cerveja se ela custar tanto quanto ou menos do que o preço que você 

indicar. Mas se custar mais que este último, ele não a comprará. Você confia em seu amigo 

e não há possibilidade de se barganhar com o [dono do armazém] (barman do hotel). Que 

preço você estipula para ele?” 

Neste exemplo, duas versões da questão foram administradas, uma utilizando as 

frases em parênteses ( ) e a outra utilizando as frases entre chaves [ ]. A média das 

respostas para as duas versões foram $ 2,65 (hotel de luxo) e $ 1,50 (armazém). Neste 

caso, verifica-se que as pessoas tendem a pagar mais pela cerveja no hotel porque o preço 

de referência é maior. Ou seja, as condições do ambiente do hotel de luxo motivam as 

pessoas a achar justo pagar um valor maior na cerveja adquirida no mesmo. 

De acordo com Ávila e Figueiredo (2009) embora a informação comparativa de 

preços possa ajudar o consumidor a colocar um valor na oferta que lhe é transmitida e 

possa resultar em economias significativas de tempo, dinheiro e esforço de busca, essa 

mesma informação pode também mascarar e criar percepções enganosas sobre a qualidade 

da transação. 

Segundo Thaler (1999) a utilidade da transação leva a dois tipos de efeitos no 

mercado. Um deles é que alguns bens são comprados porque representam bons negócios. 

A outra situação é que alguns negócios são evitados por conta de uma substancial 

transação de utilidade negativa. Por exemplo, a pessoa com sede que pagaria $ 4 para uma 

cerveja em um hotel de luxo mas somente $ 2 em um armazém, irá deixar de fazer a 

compra quando encontrar uma cerveja por $ 2,50 em um armazém. 
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Abrindo e fechando contas 

 Segundo Thaler (1999) um dos componentes discricionários de um sistema de 

contabilidade é a decisão de quando deixar contas abertas ou de quando fechá-las. Um 

exemplo é de alguém que compra 100 cotas na bolsa a $10 cada. Isto significa um 

investimento inicial de $ 1000, porém o preço é variável conforme o preço da cota na 

bolsa. Quando há uma variação de preço o investidor tem uma perda ou ganho até que a 

cota seja vendida. A contabilidade mental de ganhos e perdas é algo curioso (e depende do 

tempo), porém, uma intuição clara é que uma perda realizada é mais dolorosa que a perda 

do papel. Quando a cota é vendida, o ganho ou perda tem que ser declarado tanto para a 

autoridade fiscal (impostos) quanto para o investidor. Uma vez que fechar uma conta com 

perda é doloroso, as pessoas se sentem relutantes a vender papéis que tiveram declínio no 

valor. Um exemplo seria de um investidor que precisa levantar fundos e tem que escolher 

entre duas ações para vender, sendo que uma teve aumento de valor e a outra teve 

diminuição. A contabilidade mental favorece a opção de vender a que teve aumento por 

conta da aversão a perda que ocorreria no caso de vender o papel que teve diminuição de 

preço, enquanto que uma análise racional favorece vender a que teve diminuição. 
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Compras antecipadas  

 Como neste estudo tem-se como objetivo estudar as compras com crédito 

(pagamento futuro), é interessante verificar o que foi descrito por Thaler (1999) referente a 

pagamentos antecipados. Como exemplo, Thaler (1999) cita o caso da compra de 

entradas por $100 para um jogo de basquete que irá ocorrer em um mês. Supondo que os 

ingressos estão sendo vendidos pelo preço de referência, então a utilidade da transação é 

zero. Neste caso a conta é aberta com balanço negativo de $ 100. Caso o jogo ocorra na 

data marcada a conta pode ser fechada. Por outro lado, se, por exemplo, e se por conta de 

uma tempestade o consumidor não pode assistir o jogo? Neste caso o consumidor fecha a 

conta com uma perda de $100. A pergunta é: qual a razão do gasto (agora um “sunk 

cost”
3) faz alguém querer ir ao jogo durante a tempestade? Para responder, se faz 

necessário considerar como as transações são avaliadas. Para a maioria das compras não se 

faz uma avaliação posterior (“ex post”) quando a conta é fechada. Tais avaliações são mais 

comuns com o aumento do valor das transações ou se a situação de compra é incomum. 

Não poder comparecer a um evento que já foi pago faz da situação altamente saliente na 

categoria de avaliação. Ao dirigir em meio à tempestade, o consumidor coloca o jogo de 

volta na categoria de transação normal que não é explicitamente avaliado e, portanto, evita 

adicionar os custos e benefícios. Além disso, mesmo se uma avaliação posterior (“ex 

post”) é feita, o custo extra de ir ao jogo não é incluído na avaliação. Isto ocorre pois o 

custo de ir ao jogo não é monetário.  

 

 

____________________ 
3 “Sunk cost”: “custo irrecuperável” ou “custo afundado” são expressöes  sinônimas e mais usuais  no  

estudo  da  Economia.  Sunk  cost  é  semelhante  a  custo  fixo  e,  em  geral, correspondente  a  bens,  

incorpóreos  e  corpóreos,  utilizados  na  atividade  de  produção, como  gastos  com  pesquisas,  máquinas  e  

equipamentos.  Todavia,  diferente  do  custo fixo,  o  sunk  cost  representa  custo  que  não  pode  ser  

recuperado  mediante  a  alienação do   bem,  antes  ou  após  o  encerramento  das  atividades,  vale  dizer,  a  

recuperação  só  é possível por meio de depreciação, amortização ou exaustão relativa a efetiva aplicação do 

bem nas atividades da indústria. 
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Thaler (1999) fez um experimento que verifica a questão de contabilidade mental 

de colecionadores de vinhos que os compram com a intenção de consumí-los em dez ou 

mais, ou seja, no processo do envelhecimento do vinho. O experimento de Thaler (1999) 

foi: suponha que você comprou uma garrafa de um Bordeaux 1982 por $20. Agora o vinho 

é vendido a $ 75 a garrafa em um leilão. Você decidiu tomar uma garrafa. Qual a melhor 

percepção de custo ao tomar esta garrafa? As opções dadas foram: $0, $ 20, $20 + juros, $ 

75 e -%55 (tomei a garrafa de $75 pela qual paguei $20). As porcentagens de resposta 

foram, respectivamente: 30, 18, 7, 20 e 25. A maioria que escolheu a resposta correta 

economicamente ($75) era de fato da classe de economistas. Mais da metade respondeu 

que a garrafa bebida custou nada ou ainda houve economia de dinheiro. 

Homburg, Koschate e Totzek (2010) através de sua pesquisa verificaram que o 

orçamento mental ilustra que os consumidores alinham seu comportamento de compra a 

orçamentos feitos de acordo com categorias de despesas. Os resultados experimentais de 

sua pesquisa indicaram que a renda dos consumidores atenua o efeito negativo do aumento 

de preços no caso de compras futuras na categoria correspondente do orçamento. Além 

disso, a probabilidade de compra futura na categoria do orçamento é mais baixa quando o 

aumento de preço é apresentado de forma percentual do que quando o aumento de preço é 

apresentado em termos absolutos. 

 De acordo com Soman (2009) a pesquisa em contabilidade mental contribui para 

melhorar as perspectivas em relação ao “framing” em duas maneiras específicas. Estudos 

típicos sobre “framing” consideram descrições da mesma quantidade em dimensões 

diferentes e frequentemente opostas (por exemplo, “framing” uma quantidade como um 

ganho ou perda através da mudança de pontos). A contabilidade mental, por outro lado, 

introduz uma base diferente para o “framing”, que é a tendência dos indivíduos em 

parcionar e categorizar recursos. Segundo, ao invés de estudar somente efeitos de 

“framing”, pesquisadores em contabilidade mental têm buscado identificar processos de 

“framing” subliminar. Terceiro, pesquisadores em contabilidade mental agora são forçados 

ao campo de um passivo e descritivo para um mais ativo e paragmático. O apelo intuitivo 

das descobertas, sua relevância prática, assim como a disponibilidade crescente de dados 

de campo para serem testados tendem a garantir um enriquecimento do entendimento da 

contabilidade mental que certamente continua a contribuir com o entendimento de efeitos 

do “framing”em geral. 
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2.2 Preço de referência 

O processo de precificação é motivo de estudos anteriores e seu conceito foi 

inicialmente proposto por Thaler (1985), sendo que a definição inicial foi: preço utilizado 

pelo consumidor como base para julgar o preço efetivamente cobrado pelo objeto da 

compra. Ou seja, o preço de referência é o que o consumidor considera razoável e justo. 

Dentro do contexto, de um lado fica a empresa que precisa denotar valores para que 

os seus lucros sejam garantidos e, assim, possa dar continuidade às suas atividades, de 

outro o consumidor que permeia entre tantas propostas avaliando qual o melhor e maior 

custo beneficio para a mercadoria adquirida. Sejam quais forem os métodos de avaliação 

tanto de clientes como de empresas que desejam lucratividade todos precisam de um ponto 

uma referência para dar continuidade às suas intenções. 

A questão é: qual o preço justo a ser cobrado para que ambas as partes saiam 

satisfeitas? O que determina que uma camisa da marca “X ou Y” tenha valor agregado 

maior que a camisa da marca “Z”, quais são os esquemas mentais que figuram da parte da 

empresa em formar opinião, ou mapa, para a decisão do cliente em levar seus produtos. 

Para Kotler (1999), algumas empresas praticam a definição de preço baseado 

naquilo que seria a percepção do consumidor. A estimativa seria proposta pelo valor 

máximo que cada pessoa estaria disposta a pagar, de maneira que alcance a maior 

lucratividade possível. Sempre eliminando a resistência do comprador, para deixar o 

cliente com uma percepção de vantagem diante da escolha do produto. O valor e o preço 

esperados então orientam as decisões sobre a formação do produto e seus possíveis custos. 

A decisão de compra dos clientes está baseada em configurações mentais de 

necessidades que são padrões para a maioria das pessoas e na influência da marca em sua 

tomada de decisão. Neste caso o atendimento das necessidades não é interno, ou melhor, é 

interno com desejo de atingir sentimentos externos, para que seja observada a necessidade 

de atenção para suas atitudes, e se utiliza de meios materiais para que isso aconteça. 

O valor que um consumidor atribui a um determinado produto é muito mais em 

função da sua imagem de marca e dos benefícios que derivam do consumo, do que o preço 

do produto cobrado em si mesmo (Richers, 2000). 

Por muitas vezes ao se basear em modelos de ambientes externos, estas pessoas 

acabam por elevar o seu preço de referência, baseado em experiências e necessidades 

externas, que estão ligados a este ambiente. 
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Com a expectativa de obter resultados com a aquisição, os consumidores criam 

valores para avaliação, e neste momento é inevitável as comparações (Nickels & Wood 

,1999, p.222): 

 

“...antes de comprarem , os consumidores confrontam o que eles esperam obter de 

uma empresa com aquilo que eles esperam dar em troca.” 

 

Já Kotler (1998) afirma que  

 

"Através da história, os preços têm sido fixados por compradores e vendedores que 

negociam entre si. Os vendedores pedem um preço acima do que esperam receber e 

os compradores oferecem menos do que esperam pagar. Através da barganha, 

chegam a um preço mutuamente aceitável." 

 

Seja para satisfação interna ou externa, a verdade é que, consumidores adquirem os 

bens para sanar necessidades, e em muitos casos estão dispostos a pagar o preço necessário 

para que estas sejam atendidas da maneira que julgam correto e necessário. 

  

2.3 Analfabetismo financeiro 

 A exemplo de Lusardi (2007) e Bernheim (1998) alguns estudos apontam para o 

analfabetismo financeiro como algo crítico em relação ao planejamento de aposentadoria, 

principalmente nas minorias destacando-se aquelas de baixa renda, pouca educação e 

mulheres. 

 O estudo conduzido por Wilson (2008) foi voltado para a análise dos níveis de 

débitos no cartão de crédito de homens e mulheres nos Estados Unidos. Concluiu-se que 

no caso das mulheres os níveis de débitos no cartão de crédito diminuem com o aumento 

da idade. Verificou-se ainda que o uso de cartão de crédito é mais comum nas classes com 

maior nível de estudo, motivado por um acesso mais fácil às linhas de crédito bem como o 

uso racional do cartão de crédito como método de gasto/estratégia de consumo. 

 Em um estudo bem abrangente Moore (2003) verificou diversos aspectos em 

relação ao que os consumidores sabem sobre finanças e qual a influência nas contratações 

de crédito, ou seja, medir e descrever o nível de competência financeira dos indivíduos nas 

populações de estudo. Abaixo algumas conclusões interessantes deste estudo em particular: 
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• Verificou-se nos grupos de foco que os indivíduos tem dificuldade em entender 

empréstimos e taxas de juros, particularmente juros compostos. Este último é um 

fator financeiro fundamental para entender como e quando as taxas mudam, 

dinheiro é economizado ou investido e como a mesma pode impactar na saúde 

financeira. O conceito de juros composto serve ainda para entender o custo de 

emprestar dinheiro, estrutura de pagamento de empréstimos, valor temporal do 

dinheiro e o custo real de um ativo comparado com o tempo de pagamento do 

empréstimo para adquirí-lo; 

• Verificou-se o papel da educação geral no analfabetismo financeiro. O estudo 

apontou que os indivíduos com pelo menos curso superior são menos susceptíveis a 

contratar empréstimos com termos adversos ou a apresentar comportamentos de 

risco. Por outro lado, indivíduos sem grau superior são mais susceptíveis a 

contratar empréstimos com termos adversos e apresentam comportamentos de risco 

mais altos e ainda apresentam menos comportamentos de proteção a sua saúde 

financeira e tem menos conhecimento; 

• Considerou no estudo o papel de experiências financeiras. O “grupo vítima” assim 

como a população em geral teve diversas experiências financeiras. O “grupo 

vítima” apresentou mais experiências que a população em geral em termos de 

mercados de crédito e empréstimos, refinanciamento de empréstimos, consolidação 

de débitos no cartão de crédito e em tomar empréstimos. Por outro lado, o “grupo 

vítima” apresentou menos experiências em relação à população em geral em 

relação a planejamento de longo prazo, a maneira como investem, investimento em 

aposentadoria e em relação à complexidade de investimentos financeiros. Ou seja, 

o “grupo vítima” tende a gastar mais no curto prazo e economizar menos para o 

futuro. A população em geral por outro lado apresentou experiências financeiras 

mais variadas e exibiu mais comportamentos de proteção a saúde financeira. A 

população em geral tende a investir mais em ações, economizar para o futuro, 

diversificar os investimentos e investir em planos de previdência privada; 

• Verificou-se o papel de comportamentos negativos financeiros. Os indivíduos do 

“grupo vítima” optaram mais frequentemente por comportamentos considerados 

mais negativos ou contrários a proteção da saúde financeira. Os dois exemplos mais 

críticos foram em relação a pegar dinheiro emprestado através de cartão de crédito 

bem como utilizado empréstimos com pagamento com o próximo vencimento 
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salarial. Além disso, uma significante parte dos indivíduos do “grupo vítima” 

tomou múltiplos empréstimos de crédito consolidado para quitar débitos de cartões 

de crédito e tomaram mais de um empréstimo com sua casa como garantia. Trinta e 

cinco porcento do “grupo vítima” indicaram como consolidação do débito do cartão 

de crédito como razão primária para o financiamento de sua casa enquanto na 

população em geral o percentual foi de 3,7%. Se as experiências e comportamentos 

forem levados em consideração para classificação positiva ou negativa, então o 

“grupo vítima” é  considerado menos alfabetizado financeiramente que a população 

em geral; 

• Verificou-se como os consumidores contratavam empréstimos. Quando 

perguntados sobre seus mais recentes financiamentos ou empréstimos 55,7% do 

“grupo vítima” indicou taxas de juros acima de 10% se comparado com a 

população geral com menos de 1% que responderam com taxas acima de 10%. 

Quase 25% do “grupo vítima” estavam pagando taxas de juros acima de 15%. 

Muitos consumidores do “grupo vítima” (nos grupos de focos e entrevistas de 

pesquisa) indicaram que pesquisar, contudo, só encontraram bancos não propensos 

a emprestar a eles por conta de seu histórico ruim de crédito ou outras 

circunstâncias de seu status financeiro. Outros afirmaram que estavam 

desesperados e que precisavam de dinheiro imediatamente. Cinquenta e cinco 

porcento do “grupo vítima” se entitulou como desesperados ao aderirem a um 

financiamento, ao contrário da população em geral onde % foi de 13,6%. Poucos da 

população em geral indicaram que os bancos não aprovaram seu crédito. Quando 

perguntados por que escolheram o banco onde fizeram o financiamento, 31,5% do 

“grupo vítima” indicaram que a razão mais importante era que era mais fácil para 

aprovar o crédito. Para a população em geral, 37,2% indicou que razão principal foi 

as menores taxas de juros. A descrição do mercado de financiamento de imóveis 

pelo “grupo vítima” é bem limitada e tem suas barreiras. Fica relativamente 

aparente que para os indivíduos que buscam crédito desesperadamente que tal 

atitude atrai um comportamento no sentido de se aproveitar desde momento de 

dificuldade destas pessoas; 

• A atitude é um fator que fator determinante no estado mental para tomar decisões 

durante transações. A atitude em combinação com conhecimento/comportamento 

financeiro pode ser importante definir um bom resultado. Ficou evidente dos 

resultados das pesquisas que os consumidores do “grupo vítima” estavam em 
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posição de desvantagem – em relação ao seu estado mental – quando comparado 

com a população em geral. Eles tinham atitudes comprometedoras (baixa 

autoconfiança, sentimento de dívidas muito altas e de desespero), baixo 

conhecimento financeiro e comportamentos menos protetores. Indivíduos no grupo 

de foco disseram que eles estavam desesperados e os bancos sabiam disto e usaram 

a vantagem para a negociação do acordo de empréstimo. 
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2.4 Definição das hipóteses 
 
 

Os estudos de Feinberg (1986, 1990) e Hirschman (1979) descreveram como os 

métodos e pagamento podem afetar o comportamento dos consumidores. Hirshman (1979) 

verificou que métodos diferentes de pagamento (dinheiro, cheque e cartões de banco) são 

percebidos de forma diferente. O pagamento com dinheiro foi percebido como um método 

mais eficaz de controle de gastos. Contudo, o pagamento com dinheiro foi percebido como 

mais falho em prover documentação da transação, em ter mesmo reversibilidade, ser 

menos seguro e ter menos poder de alavancagem. Quando comparadas as percepções de 

cheques com cartões, os cheques foram vistos como um método que provê melhor 

assistência em questão orçamentária e controle de gastos, contudo, foram vistos como 

socialmente menos aceitáveis se comparados a cartões de crédito. Feinberg (1986, 1990) 

verificou que o modo de pagamento influencia mais do que somente as percepções ao 

demonstrar uma influência causal nas decisões de compra. Feinberg (1986, 1990) 

demonstrou que a presença do cartão de crédito estimula o comportamento de resposta de 

gasto (gasto mais rápido, mais gasto, gasto mais provável). Portanto, considerando-se que 

o método de pagamento influencia nas decisões e comportamento de compra é lógico 

suspeitar que uma influência nos preços de referência possa ocorrer também. 

A primeira hipótese a ser testada seria referente à verificação se o crédito (compra 

parcelada) influencia na formação dos preços de referência.  

H1: o crédito (compra parcelada) influencia a formação do preço de referência 

 

A segunda hipótese é baseada em um experimento ao realizado por Thaler (1999) 

através do qual se verifica a questão de contabilidade mental de colecionadores de vinhos 

que frequentemente compram vinho com a intenção de consumí-lo durante dez ou mais 

anos enquanto o mesmo envelhece. Sherif e Thaler (2006) também exploraram um caso 

relacionado com vinhos, especificamente sobre colecionadores que ao pegar uma garrafa 

antiga sabem que “vale” um pouco; e é a razão pela qual ele a guardou para uma ocasião 

especial. Ainda, se o pensamento que a garrafa não custa nada para consumir o vinho torna 

a experiência melhor. Neste caso, na contabilidade mental a conta é aberta na compra e só 

é fechada quando o vinho for totalmente consumido. No caso desta hipótese a conta é 

aberta com a aquisição do bem e fechada quando o mesmo for totalmente pago. A 

diferença entre o experimento desta pesquisa e o de Thaler (1999) é que neste caso a 
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posse/usufruto imediato do bem ocorre quando a conta é aberta e a hipótese a ser testada é 

se isto influenciaria a decisão de compra no processo de contabilidade mental. 

H2: O preço de referência pode apresentar uma variação e a sensação de perda é 

reduzida ao ser transferida para o longo prazo ou simplesmente anulada pela 

satisfação imediata de posse/usufruto do bem. 



 
 
 

19 

 

CAPÍTULO 3 – METÓDOS E PROCEDIMENTOS 
EMPÍRICOS 

 
Este capítulo apresenta a forma de condução da pesquisa definindo o método 

a ser utilizado, universo e amostra, bem como a forma de tratamento dos dados com 

base nos objetivos da pesquisa. 

 
3.1 O Experimento 

A metodologia de pesquisa a ser adotada na primeira parte da pesquisa segue o 

padrão de outras investigações dos principais pesquisadores do tema: Experimental com 

manipulação por instrução. De acordo com Thaler (1985) a metodologia de experimento é 

frequentemente adotada no paradigma de pesquisa tomada de decisão comportamental. 

De acordo com Malhotra (2006) o experimento deste estudo é classificado como 

experimental verdadeiro e sub-classificado como estudo de grupo de controle somente pós-

teste, com a seguinte estrutura: 

GE: R X O1 

GC: R O2 

Conforme a definição de símbolos: 

GE = Grupo experimental; 

GC = Grupo de controle; 

R = atribuição aleatória de unidades ou grupos de teste a tratamentos 

separados; 

X = exposição de um grupo a uma variável independente, tratamento ou 

evento cujos efeitos devem ser determinados; 

O = processo de observação ou medida da variável dependente sobre as 

unidades de teste ou grupos de unidades. 

A amostra utilizada foi do tipo não-probabilística de n participantes e o 

experimento será realizado em ambiente de laboratório. Os n participantes serão 

aleatoriamente escolhidos para compor os grupos de controle (GC) e experimental (GE), 

conforme estrutura do estudo de grupo de controle somente pós-teste. 

De acordo com Malhotra (2006) o estudo de grupo de controle pós-teste é 

provavelmente o mais popular em pesquisa de marketing devido a sua simplicidade. 

Sobre a validade Malhotra (2006) indica que este tipo de estudo controla as 

principais variáveis estranhas que normalmente são fontes de invalidade interna, tais como 

história, maturidade, teste, instrumentação, regressão, seleção e mortalidade, sendo: 
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• História refere-se a eventos específicos que são externos ao experimento, mas que 

ocorrem ao mesmo tempo em que ele; 

• Maturidade é a variável estranha que pode ser atribuída a variações nas próprias 

unidades do teste que ocorrem com o passar do tempo; 

• O efeito de teste ocorre quando uma observação anterior afeta uma posterior. 

Instrumentação é uma variável estranha que envolve variações no instrumento de 

medida ou nos próprios observadores ou escores; 

• Seleção é uma variável estranha causada pela atribuição inadequada de unidades de 

teste a condições de tratamento; 

• Mortalidade é uma variável estranha decorrente da perda de unidades de teste 

enquanto o experimento está em andamento. 

No tocante à validade externa, dentre os estudos pré-experimentais e experimentais 

verdadeiros, o estudo de grupo de controle pós-teste é o que apresenta menor 

vulnerabilidade à invalidade causada normalmente pela interação do teste com X 

(exposição de um grupo a variável independente ou tratamento). Por outro lado, como o 

estudo será conduzido em laboratório pela facilidade de implementação, de acordo com 

Malhotra (2006) a validade externa torna-se reduzida. No contexto de estudo de laboratório 

destacam-se principalmente os artefatos de demanda (demand artefacts), um fenômeno em 

que os respondentes procuram advinhar o propósito do experimento e responder de acordo. 

Por outro lado, o experimento de laboratório permite um melhor planejamento que permite 

o controle de variáveis e desta forma aumentar a validade externa. 

A segunda parte da pesquisa consiste de um questionário estruturado com grupos 

de perguntas cujas escalas (variáveis) são provenientes de outras pesquisas relacionadas 

com o tema deste trabalho. 

Para o tratamento estatístico será utilizado ANOVA e verificação das médias (teste 

t e teste de Mann-Whitney), de forma similar a Serpa (2004). 
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3.2 Amostragem 

           O experimento incluiu uma amostra não-probablística de 110 participantes, sendo 

todos alunos de nível superior. 

 

3.3 Operacionalização das variáveis 

No caso do experimento, serão aplicadas aos entrevistados as seguintes situações 

hipotéticas: 

Para testar a hipótese H1, será apresentada uma situação hipotética onde a variável 

dependente é o preço de referência e a variável independente o crédito, representado pela 

compra  a prazo. Uma metodologia similar foi utilizada por Monger (1997) para 

determinar a influência dos métodos de pagamento diversos (cartão de crédito, cheque e 

em dinheiro) nos preços de referência. Para o grupo experimental (GE) será apresentado 

que a compra seria realizada em 10 vezes no cartão de crédito (tratamento X) e para o 

grupo de controle (GC) não será apresentado nenhuma condição de pagamento específica. 

A pergunta a ser utilizada para verificar o preço de referência seria conforme 

abaixo, que foi a mesma utilizada nos estudos de Thaler (1985): 

 

CENÁRIO A1: a ser apresentado para o Grupo Controle (GC):  

“O que você consideraria como um preço justo para este produto?” 

 

CENÁRIO A2: a ser apresentado para o Grupo Experimental (GE):  

“O que você consideraria como um preço justo para este produto, podendo adquirí-lo 

em 10 vezes no cartão de crédito?” 

 

 Seguindo a mesma metodologia de Monger (1997) foram escolhidos produtos com 

os quais os participantes não tenham idéias pré-formadas de preços. Foram escolhidos um 

relógio-celular, saboneteira automática e um bafômetro digital. 

 As figuras 1, 2 e 3 são referentes aos produtos escolhidos e as opções de preço a 

serem apresentadas. 
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Figura 1 – Relógio Celular 

 

R$ 200,00 (  ) R$ 300,00 (  ) R$ 400,00 (  ) R$ 500,00 (  ) R$ 600,00 

(  ) 10x20,00   (  ) 10xR$ 30,00   (  ) 10xR$ 40,00   (  ) 10xR$ 50,00   (  ) 10xR$ 60,00 
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Figura 2 – Saboneteira Automática 
 

 

R$ 50   (  ) R$ 60 (  ) R$ 70 (  ) R$ 80 (  ) R$ 90 

(  ) 10xR$ 5,00   (  ) 10xR$ 6,00   (  ) 10xR$ 7,00   (  ) 10xR$ 8,00   (  ) 10xR$ 9,00 
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Figura 3 – Mini-bafômetro Digital 
 

Mini Bafômetro Digital - Um método simples para análise de 

concentração de alcoolemia, em qualquer momento e em qualquer lugar 

 

R$ 90   (  ) R$ 110 (  ) R$ 130 (  ) R$ 150 (  ) R$ 170 

(  ) 10xR$ 9,00   (  ) 10xR$ 11,00   (  ) 10xR$ 13,00   (  ) 10xR$ 15,00   (  ) 10xR$ 17,00 

Hipótese a ser testada seria: 

H1: o crédito (compra parcelada) influencia a formação do preço de referência 

 

Para testar a hipótese H2 a seguinte situação hipotética foi elaborada para verificar 

se o preço de referência pode apresentar uma variação, onde a sensação de perda é 

reduzida ao ser transferida para o longo prazo ou simplesmente anulada pela satisfação 

imediata de posse/usufruto do bem. A variável dependente será a decisão de compra e a 

variável independente será a sensação de posse imediata do bem que é ressaltada para o 

grupo experimental (GE) e é suprimida para o grupo de controle (GC). Além disso, para o 

grupo de experimental (GE) é ressaltado o fato de que o valor total da compra a prazo será 

maior, algo que está implícito para o grupo controle (GC). 

 

CENÁRIO B1: a ser apresentado para o Grupo Experimental (GE): 

“Você deseja adquirir um computador cujo valor à vista é de $ 1.000,00 ou 24 

parcelas de $ 69,90. Considerando que o valor total da compra será de $ 1.677,60, ou seja, 

67,76% mais caro que a compra à vista que equivale a mais da metade de um computador 



 
 
 

25 

 

novo, qual a chance de você concretizar a compra levando em conta que o computador esta 

disponível imediatamente para seu uso?” 

 

CENÁRIO B2: a ser apresentado para o Grupo de Controle (GC): 

 “Você deseja adquirir um computador cujo valor à vista é de $ 1.000,00 ou 24 

parcelas de $ 69,90. Levando em conta que o computador estaria disponível imediatamente 

para seu uso, qual a chance de você concretizar a compra a prazo?” 

 

A opinião dos participantes do experimento será obtida através de uma escala 

Likert de cinco pontos, em que 1 representaria JAMAIS COMPRARIA e 5 representaria 

CERTAMENTE COMPRARIA. 

 

Jamais 
Compraria 

Talvez 
Compraria 

Estou 
indeciso  

Provavelmente 
Compraria 

Certamente  
Compraria 

1 2 3 4 5 

 

Hipótese a ser testada seria: 

H2: O preço de referência pode apresentar uma variação, onde a sensação de perda é 

reduzida ao ser transferida para o longo prazo ou simplesmente anulada pela 

satisfação imediata de posse/usufruto do bem. 
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Em complemento às situações hipotéticas, para auxiliar na verificação da hipótese 

H1 será aplicado um questionário estruturado composto de 4 grupos de perguntas (Ax a 

Dx) sendo que abaixo são apresentadas as origens das variáveis (escalas) exploradas em 

cada um dos grupos de perguntas. As respostas de alguns grupos de perguntas foram 

utilizadas para a aplicação de filtros para restringir a amostragem para explorar o teste da 

hipótese H1. 

 

Grupo Ax: este grupo de perguntas tem como objetivo verificar como os entrevistados 

atribuem a si mesmos o crédito, baseado na pesquisa feita por Perry (2008). 

A1. Busco as compras a prazo para poder adquirir mais bens (como carros, televisores, 
livros) ao mesmo tempo. (caso contrário eu teria que adquirir um bem por vez e só após 
vários anos eu teria tudo que desejo) 

1   2   3   4   5   6   7 

A2. As lojas/revendas frequentemente atribuem a minha pessoa mais crédito do que eu 
realmente tenho condições de obter. 

1   2   3   4   5   6   7 

A3. Quando as lojas/revendas atribuem a minha pessoa mais crédito do que eu realmente 
tenho condições de obter eu prontamente informo à instituição que desejo um crédito 
menor, proporcional aos meus rendimentos. 

1   2   3   4   5   6   7 

 

Grupo Bx: este grupo de perguntas está o analfabetismo financeiro, tema explorado em 

estudos realizados por Bernheim (1998), Lisardi (2007), Moore (2003). Os resultados 

serão utilizados para verificar as implicações do analfabetismo na análise das escolhas 

feitas pelos entrevistados nos CENÁRIOS A e B, contribuindo desta forma para o teste da 

hipótese H1 (H1: o crédito (compra parcelada) influencia a formação do preço de 

referência) 

B1. Durante a pesquisa de preços confiro se a taxa de juros anunciada está corretamente 
aplicada. 

1   2   3   4   5   6   7 

B2. Ao decidir pela compra de um bem, faço sempre a análise do valor à vista e 
comparo com o valor total da compra parcelada. 

1   2   3   4   5   6   7 

B3. Ao fazer uma pesquisa de preços comparo somente o valor das parcelas entre as 
diversas lojas e não levo em consideração o valor total da compra parcelada. 

1   2   3   4   5   6   7 

B4. Prefiro pagamentos em um número maior de parcelas mesmo sabendo que os juros 
aplicados são maiores e este valor de parcela se torna minha referência de preço. 

1   2   3   4   5   6   7 
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Grupo Cx: este grupo de perguntas está relacionado à noção de justiça na formação da 

percepção sobre preço de referência, com base na pesquisa de Serpa (2004) e nos estudos 

de Kahneman e Tversky (1984).  

C1. Antes de ir até a loja verifico o anúncio onde oferta-se um determinado produto por 
um valor à vista e vou até a loja com tal montante. Ao chegar à loja o gerente oferta um 
acréscimo (exemplo: 10%) no valor à vista para pagamento a prazo. Avalio esta 
negociação injusta e não efetuo a compra. 

1   2   3   4   5   6   7 

C2. Quando o gerente oferece a compra a prazo, porém, com juro maior do que 
inicialmente ofertado, é interessante comparar o valor dos juros a serem pagos com o 
rendimento de uma aplicação (exemplo: poupança) 

1   2   3   4   5   6   7 

C3. Durante a negociação onde o objetivo de compra era o produto “A” a prazo o 
gerente da loja oferta um produto “B” complementar ao “A” (exemplo: computador 
como produto “A” e impressora como produto “B”) mantendo-se o mesmo valor de 
parcela do produto “A” que possibilite levar “A” e “B” porém com um número superior 
de parcelas. Considero uma ótima negociação com grande chance de fechar negócio. 

1   2   3   4   5   6   7 

C4. Ao comprar um produto de mesma linha de outro que adquiri há pouco tempo atrás, 
trago em mente não o valor total mas sim o valor da parcela que paguei pelo mesmo 
anteriormente. Exemplo: um computador me custa parcelas de R$ 99,90 ao mês. 

1   2   3   4   5   6   7 

 
 

Grupo Dx: este grupo de perguntas está relacionado com a contabilidade mental, com base 

no estudo feito por Thaler (1985).  As respostas serão utilizadas para auxiliar no teste da 

hipótese H2 (O preço de referência pode apresentar uma variação, onde a sensação de 

perda é reduzida ao ser transferida para o longo prazo ou simplesmente anulada pela 

satisfação imediata de posse/usufruto do bem) 

D1. Após o produto ser adquirido, algumas parcelas já estiver pago e o produto deixar de 
ser “novidade” para mim, tenho a sensação de que o valor da parcela tem um “peso” 
maior no meu orçamento, à medida que se aproximam as últimas parcelas. 

1   2   3   4   5   6   7 

D2. Para aquisições futuras de bens similares, terei como base o valor de parcela pago na 
última compra. 

1   2   3   4   5   6   7 

D3. Ao terminar de pagar a parcela de um determinado bem, rapidamente faço uma 
pesquisa para adquirir mais bens usando tal parcela como referência (base) para uma 
nova aquisição. 

1   2   3   4   5   6   7 

D4. Já tive experiências ruins com crédito ao sobreestimar minha capacidade em pagar 
em dia as parcelas e atualmente faço uso mais conservador de compras parceladas. 

1   2   3   4   5   6   7 
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3.4 Método de análise estatística 

O comparativo entre as médias dos valores atribuídos como justo pelos 

respondentes no caso da hipótese H1 foi feito através de um teste t para distribuições 

amostrais normais. O mesmo tipo de análise estatística foi aplicado para o teste da hipótese 

H2 ao comparar as respostas dos grupos de controle (GC) e experimental (GE). No caso de 

um número de amostras menor do que 30 foi aplicado um teste não-paramétrico de Mann-

Whitney. 

Ainda no caso da hipótese H1, verificou-se através de um teste ANOVA a 

influência da variável familiaridade na formação de preços de referência. 

Este capítulo apresentou a metodologia e os procedimentos empíricos utilizados 

durante o processo investigativo desta pesquisa, sendo que, os resultados obtidos e sua 

análise, serão relatados no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 4 - ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Neste capítulo será apresentada a análise dos resultados obtidos a partir da base 

de dados do experimento realizado, avaliando as hipóteses levantadas, por meio dos testes 

estatísticos referenciados no capítulo anterior. 

As variáveis utilizadas no processo investigativo foram: 

Hipótese H1: variável dependente é representada preço de referência e variável 

independente o crédito, representado pela compra a prazo. 

Hipótese H2: variável dependente é representada pela decisão de compra e a 

variável independente representada pela sensação de posse imediata do bem adquirido. 

 

4.1 Perfil dos respondentes 

 A Tabela 1 apresenta o perfil dos respondentes dos questionários: 

 

Tabela 1 – Perfil  dos respondentes 
 

Categoria Resultado Frequência (%) 
Feminino 51,80 Sexo 
Masculino 48,20 
< 20 9,10 
20-29 68,20 
30-39 20,90 

Idade 

40-49 1,80 
Estudante 57,30 
Técnico 9,10 
Gerente/Diretor 4,50 
Empresário 5,50 

Ocupação 

Outros 26,00 
Terceiro grau 99,10 Formação 
2 vezes 0,90 
Entre R$ 500 e R$ 1.000 26,40 
Entre R$ 2.000 e R$ 3.000 40,90 
Entre R$ 3.000 e R$ 5.000 18,20 

Renda 

Acima R$ 5.000 14,50 
Não parcelo 10,00 
2 vezes 10,90 
3 vezes 43,60 
6 vezes 19,10 
10 vezes  7,30 
12 vezes 7,30 

Parcelamento 

Acima 12 vezes 1,80 
 



 
 
 

30 

 

 Com relação ao perfil dos respondentes verifica-se que há um predominância 

(40,90%) com renda entre R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00 que muito provavelmente se 

encaixam na classe C (renda de cada lar entre R$ 1.115,00 a R$ 4.807,00). Esta proporção 

representativa na amostragem é interessante para este estudo tendo em vista o crescimento 

da classe C e esta ter sido um dos alvos do mercado varejista para a promoção de produtos 

considerando o pagamento parcelado que é a variável independente no caso da hipótese 

H1. 

 Abaixo alguns trechos de artigos retirados da Internet que exemplificam o exposto 

acima: 

 

Portal da revista Veja em artigo publidado em 10/08/2010: 

“Neste ano, a classe C, segundo o relatório, já corresponde a 103 milhões de 

brasileiros. O documento indica ainda que, desde 2002, cerca de 25 milhões de 

pessoas foram incluídas neste segmento. Pelos números apresentados, a classe 

média, que em 2003 representava 37% da população (66 milhões de 

habitantes), crescerá até 2014 para 56% (113 milhões).”  

Portal da internet Brasil Econômico em artigo publicado em 22/01/2010: 

“…Esse nível alto de confiança tem estimulado a ida às compras. E o crédito, sem 

dúvida, tem possibilitado o acesso a produtos de melhor qualidade. A forma de 

pagamento mais usada é, de longe, a compra a prazo. 

Para a aquisição de móveis, por exemplo, corresponde a 60,3%; para a compra de 

eletrodomésticos, a 53,9%; e para a reforma da casa, a 51,9%.” 
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4.2 Análise da Hipótese H1 

 

H1: o crédito (compra parcelada) influencia a formação do preço de referência 

 

 Como análise inicial fez-se uma verificação da familiaridade dos respondentes com 

cada produto apresentado e também foi feita uma ANOVA para verificar o impacto nas 

respostas. 

 

Tabela 2 – Familiaridade dos respondentes com os produtos do teste da hipótese H1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familiaridade 
Produto Familiaridade Frequência (%) 

Nenhuma 55,50 

Alguma 40,90 Relógio-celular 

Muita 3,60 

Nenhuma 75,50 

Alguma 20,90 Saboneteira 

Muita 3,60 

Nenhuma 80,00 Mini-bafômetro 
Muita 20,00 
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Tabela 3 – Teste ANOVA da Familiaridade dos respondentes com os produtos em relação 

aos preços de referência apresentados para o teste da hipótese H1 
 

 

 

 

 

 

 

 Ou seja, verifica-se que a familiaridade não tem impacto estatisticamente 

significante da determinação dos preços de referência. Portanto, não serão filtrados 

(excluídos) os respondentes com alguma ou muita familiaridade com os produtos. 

Posteriormente foi realizado um teste t para comparação das médias entre o grupo 

experimental (GE) e de controle (GC), incluindo todos os respondentes. 

 

Tabela 4 – Teste t para o teste da hipótese H1 – Estatísticas de Grupo (sem filtro) 

Estatísticas de Grupo 
Produto Grupo N Média Desvio Padrão 

GE 55 385,45 119,28 Relógio-celular 
GC 55 418,18 110,70 

GE 55 73,82 11,30 Saboneteira 
GC 55 75,82 12,72 

GE 55 120,91 29,52 Mini-bafômetro 
GC 55 124,54 24,78 

 

Tabela 5 – Teste t para o teste da hipótese H1 – Resultado (sem filtro) 

 

 

 

 Ou seja, verifica-se que somente para o Mini-bafômetro (F=4,780, Sig=0,031) 

tivemos diferenças estatisticamente significativas entre as médias dos preços de referência 

Resultado ANOVA para verificar a influência da 

familiaridade na formação de preços de referência 

Produto F 
Significância 
(valor de p) 

(valor) Relógio-celular 0,110 0,989 

Saboneteira 1,297 0,289 

Mini-bafômetro 0,030 0,862 

Teste T 

Produto F Significância 
(valor de p) 

 Relógio-celular 0,582 0,447 

Saboneteira 1,056 0,306 

Mini-bafômetro 4,780 0,031 
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indicados pelos respondentes do grupo experimental (GE) e de controle (GC). Para a 

Saboneteira (F=1,056, Sig=0,306) e para o relógio-celular (F=4,780, Sig=0,031) não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas entre as médias dos preços de 

referência atribuídos pelos respondentes dos grupos experimental (GE) e de controle (GC). 

  

Como análise complementar sobre a hipótese H1, foi aplicado um filtro mantendo-

se somente os respondentes que nas perguntas I1 (“Com qual regularidade você efetua 

compras a prazo?”) responderam “nunca” ou “raramente” 

 

Tabela 6 – Teste t para o teste da hipótese H1 – Estatísticas de Grupo (filtro aplicado, 

pergunta I1) 

Estatísticas de Grupo 
Produto Grupo N Média Desvio Padrão 

GE 28 360,71 99,40 Relógio-celular 
GC 35 428,57 115,22 

GE 28 75,00 11,70 Saboneteira 
GC 35 75,42 11,97 

GE 28 116,43 29,34 Mini-bafômetro 
GC 35 126,00 26,03 

 

Tabela 7 – Teste de Mann-Whitney para o teste da hipótese H1 – Resultado (filtro aplicado, 

pergunta I1) 

 

 

  
Ou seja, verifica-se que somente para o Relógio (Z=4,780, Sig=0,027) tivemos 

diferenças estatisticamente significativas entre as médias dos preços de referência 

indicados pelos respondentes do grupo experimental (GE) e de controle (GC). Para a 

Saboneteira (Z=-,0266, Sig=0,790) e para o Mini-bafômetro (Z=-1,437, Sig=0,151) não 

foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre as médias dos preços de 

referência atribuídos pelos respondentes dos grupos experimental (GE) e de controle (GC). 

Teste não-paramétrico de Mann-Whitney 

Produto Z Significância 
(valor de p) 

 Relógio -2,217 0,027 

Saboneteira -0,266 0,790 

Mini-bafômetro -1,437 0,151 
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Como análise complementar sobre a hipótese H1, foi aplicado um filtro mantendo-

se somente os respondentes que nas perguntas A1 (“Busco as compras a prazo para poder 

adquirir mais bens (como carros, televisores, livros) ao mesmo tempo. (caso contrário eu 

teria que adquirir um bem por vez e só após vários anos eu teria tudo que desejo)?”) 

responderam “concordo” ou “concordo muito” ou “concordo totalmente” 

 

Tabela 8 – Teste t para o teste da hipótese H1 – Estatísticas de Grupo (filtro aplicado, 

pergunta A1) 

Estatísticas de Grupo 
Produto Grupo N Média Desvio Padrão 

GE 20 400,00 129,77 Relógio-celular 
GC 16 400,00 115,47 

GE 20 72,50 10,19 Saboneteira 
GC 16 78,15 12,23 

GE 20 128,00 28,94 Mini-bafômetro 
GC 16 128,75 25,78 

 

Considerando-se que ao aplicar o filtro a amostragem ficou menor do que 30 para 

cada grupo foi realizado um teste não-paramétrico de Mann-Whitney e o resultado obtido 

foi conforme abaixo: 

 

Tabela 9 – Teste de Mann-Whitney para o teste da hipótese H1 – Resultado (filtro aplicado, 

pergunta A1) 

 

 

  
 Verificou-se que se considerando o teste  de Mann-Whitney não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas entre as médias dos preços de referência 

indicados pelos respondentes do grupo experimental (GE) e de controle (GC). 

Teste não-paramétrico de Mann-Whitney 

Produto Z Significância 
(valor de p) 

 Relógio -0,049 0,961 

Saboneteira -1,618 0,106 

Mini-bafômetro -0,033 0,974 
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Como análise complementar sobre a hipótese H1, foi aplicado um filtro mantendo-

se somente os respondentes que nas perguntas B1 (“Durante a pesquisa de preços confiro 

se a taxa de juros anunciada está corretamente aplicada.”) responderam “discordo 

totalmente” ou “discordo muito” ou “discordo”. 

 

Tabela 10 – Teste t para o teste da hipótese H1 – Estatísticas de Grupo (filtro aplicado, 

pergunta B1) 

Estatísticas de Grupo 
Produto Grupo N Média Desvio Padrão 

GE 9 466,67 141,42 Relógio-celular 
GC 13 430,77 118,21 

GE 9 72,22 8,33 Saboneteira 
GC 13 76,92 13,77 

GE 9 141,11 24,72 Mini-bafômetro 
GC 13 125,38 26,01 

 

Considerando-se que ao aplicar o filtro a amostragem ficou menor do que 30 para 

cada grupo foi realizado um teste não-paramétrico de Mann-Whitney e o resultado obtido 

foi conforme abaixo: 

 

Tabela 11 – Teste de Mann-Whitney para o teste da hipótese H1 – Resultado (filtro 

aplicado, pergunta B1) 

 

 

  
 Verificou-se que se considerando o teste  de Mann-Whitney não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas entre as médias dos preços de referência 

indicados pelos respondentes do grupo experimental (GE) e de controle (GC). 

Teste não-paramétrico de Mann-Whitney 

Produto Z Significância 
(valor de p) 

 Relógio -0,755 0,450 

Saboneteira -1,136 0,256 

Mini-bafômetro -1,268 0,205 
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Como análise complementar sobre a hipótese H1, foi aplicado um filtro mantendo-

se somente os respondentes que nas perguntas B2 (“Ao decidir pela compra de um bem, 

faço sempre a análise do valor à vista e comparo com o valor total da compra 

parcelada.”) responderam “discordo totalmente” ou “discordo muito” ou “discordo”. 

 

Tabela 12 – Teste t para o teste da hipótese H1 – Estatísticas de Grupo (filtro aplicado, 

pergunta B2) 

Estatísticas de Grupo 
Produto Grupo N Média Desvio Padrão 

GE 6 450,00 137,84 Relógio-celular 
GC 2 350,00 70,71 

GE 6 83,33 8,16 Saboneteira 
GC 2 60,00 14,14 

GE 6 123,33 32,66 Mini-bafômetro 
GC 2 100,00 14,14 

 

Considerando-se que ao aplicar o filtro a amostragem ficou menor do que 30 para 

cada grupo, foi realizado um teste não-paramétrico de Mann-Whitney e o resultado obtido 

foi conforme abaixo: 

 

Tabela 13 – Teste de Mann-Whitney para o teste da hipótese H1 – Resultado (filtro 

aplicado, pergunta B2) 

 

 

 

  
 Verificou-se que se considerando o teste  de Mann-Whitney não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas entre as médias dos preços de referência 

indicados pelos respondentes do grupo experimental (GE) e de controle (GC). 

Teste não-paramétrico de Mann-Whitney 

Produto Z Significância 
(valor de p) 

 Relógio -0,865 0,387 

Saboneteira -1,903 0,570 

Mini-bafômetro -0,859 0,390 
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Como análise complementar sobre a hipótese H1, foi aplicado um filtro mantendo-

se somente os respondentes que nas perguntas do grupo B3 (“Ao fazer uma pesquisa de 

preços comparo somente o valor das parcelas entre as diversas lojas e não levo em 

consideração o valor total da compra parcelada.”) responderam “concordo” ou “concordo 

muito” ou “concordo totalmente” 

 

Tabela 14 – Teste t para o teste da hipótese H1 – Estatísticas de Grupo (filtro aplicado, 

pergunta B3) 

Estatísticas de Grupo 
Produto Grupo N Média Desvio Padrão 

GE 5 420,00 178,88 Relógio-celular 
GC 8 437,50 118,77 

GE 5 74,00 15,16 Saboneteira 
GC 8 76,25 15,05 

GE 5 118,00 30,33 Mini-bafômetro 
GC 8 135,00 20,70 

 

Considerando-se que ao aplicar o filtro a amostragem ficou menor do que 30 para 

cada grupo, foi realizado um teste não-paramétrico de Mann-Whitney e o resultado obtido 

foi conforme abaixo: 

 

Tabela 15 – Teste de Mann-Whitney para o teste da hipótese H1 – Resultado (filtro 

aplicado, pergunta B3) 

 

 

 

 Verificou-se que se considerando o teste  de Mann-Whitney não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas entre as médias dos preços de referência 

indicados pelos respondentes do grupo experimental (GE) e de controle (GC). 

Teste não-paramétrico de Mann-Whitney 

Produto Z Significância 
(valor de p) 

 Relógio -0,227 0,820 

Saboneteira -0,378 0,706 

Mini-bafômetro -1,053 0,293 
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Como análise complementar sobre a hipótese H1, foi aplicado um filtro mantendo-

se somente os respondentes que nas perguntas do grupo B4 (“Prefiro pagamentos em um 

número maior de parcelas mesmo sabendo que os juros aplicados são maiores e este 

valor de parcela se torrna minha referência de preço.”) responderam “concordo” ou 

“concordo muito” ou “concordo totalmente” 

 

Tabela 16 – Teste t para o teste da hipótese H1 – Estatísticas de Grupo (filtro aplicado, 

pergunta B4) 

Estatísticas de Grupo 
Produto Grupo N Média Desvio Padrão 

GE 6 316,67 75,27 Relógio-celular 
GC 7 371,43 95,11 

GE 6 76,67 12,11 Saboneteira 
GC 7 74,28 18,12 

GE 6 126,67 15,05 Mini-bafômetro 
GC 7 124,28 29,92 

 

Considerando-se que ao aplicar o filtro a amostragem ficou menor do que 30 para 

cada grupo, foi realizado um teste não-paramétrico de Mann-Whitney e o resultado obtido 

foi conforme abaixo: 

 

Tabela 17 – Teste de Mann-Whitney para o teste da hipótese H1 – Resultado (filtro 

aplicado, pergunta B4) 

 

 

 

 Verificou-se que se considerando o teste  de Mann-Whitney não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas entre as médias dos preços de referência 

indicados pelos respondentes do grupo experimental (GE) e de controle (GC). 

Teste não-paramétrico de Mann-Whitney 

Produto Z Significância 
(valor de p) 

 Relógio -0,939 0,347 

Saboneteira -0,074 0,941 

Mini-bafômetro -0,222 0,824 
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Como análise complementar verificou-se a influência de outras variáveis (gênero, 

idade, ocupação e renda) nas definições dos preços de referência para os 3 produtos. Não 

foi verificado o impacto da formação pois 99,10% estão cursando terceiro grau. 

 

Sexo: 
 
Tabela 18 – Teste Anova para verificação da influência do gênero nos preços de referência 

 
 
 
 

 

 

 

 Não foram verifadas diferenças estatisticamente significantes entre as médias 

informadas de acordo com a variação de gênero para os 3 produtos. 

 

Tabela 19 – Teste Anova para verificação da influência da idade nos preços de referência 

 
 
 
 

 

 

 

   

Não foram verifadas diferenças estatisticamente significantes entre as médias 

informadas de acordo com a variação de gênero para a saboneteira e mini-bafômetro. No 

caso do relógio foi encontrada uma diferença estatisticamente significante entre o grupo 

com menos de 20 anos e o grupo entre 30 e 39 anos (Sig = 0,018). 

 

Anova – influência do gênero nos preços de referência 

Produto F Significância 
(valor de p) 

 Relógio 1,351 0,248 

Saboneteira 1,078 0,302 

Mini-bafômetro 0,145 0,704 

Anova – influência da idade nos preços de referência 

Produto F Significância 
(valor de p) 

 Relógio 3,473 0,019 

Saboneteira 0,276 0,843 

Mini-bafômetro 1,677 0,176 
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Tabela 20 – Teste Anova para verificação da influência da ocupação nos preços de 

referência 

 
 
 
 

 

 

 

 Não foram verifadas diferenças estatisticamente significantes entre as médias 

informadas de acordo com a variação de ocupação para os 3 produtos. 

 

Tabela 21 – Teste Anova para verificação da influência da renda nos preços de referência 

 
 
 
 

 

 

 

 Não foram verifadas diferenças estatisticamente significantes entre as médias 

informadas de acordo com a variação de renda para os 3 produtos. 

 Em resumo: 

 

Tabela 22 – Tabela resumo da análise estatística da hipótese H1 

 

Teste Número 

respondentes 

Diferença 

estatisticamente 

significante para  

Relógio-celular 

Diferença 

estatisticamente 

significante 

para  

Saboneteira 

Diferença 

estatisticamente 

significante 

para  

Mini-bafômetro 

Teste-T sem filtro GE=55 

GC=55 

não não sim 

Teste-Mann-

Whitney 

Filtro I1 

GE=28 

GC=35 

sim não não 

Anova – influência da ocupação nos preços de 

Produto F Significância 
(valor de p) 

 Relógio 1,184 0,322 

Saboneteira 0,204 0,935 

Mini-bafômetro 0,403 0,806 

Anova – influência da renda nos preços de referência 

Produto F Significância 
(valor de p) 

 Relógio 1,460 0,230 

Saboneteira 0,356 0,785 

Mini-bafômetro 0,827 0,482 
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Teste-Mann-

Whitney 

Filtro A1 

GE=20 

GC=16 

não não não 

Teste-Mann-

Whitney 

Filtro B1 

GE=9 

GC=13 

não não não 

Teste-Mann-

Whitney 

Filtro B2 

GE=6 

GC=2 

não não não 

Teste-Mann-

Whitney 

Filtro B3 

GE=5 

GC=8 

não não não 

Teste-Mann-

Whitney 

Filtro B4 

GE=6 

GC=7 

não não não 

 

 No tocante a hipótese H1 verifica-se que de 21 situações verificadas (3 produtos, 7 

cenários sendo 1 com filtro e 2 com filtros que indica que as pessoas adquirem 

rotineiramente produtos a prazo e 4 com filtros baseados nas perguntas que indicam 

indícios de analfabetismo financeiro) em apenas 2 situações encontrou-se diferenças 

estatisticamente significativas entre os valores de referência informados pelos respondentes 

dos grupos experimental (GE) e de controle (GC). Além disso, as 2 situações em que 

diferenças significativas foram encontradas foram para produtos diferentes. 

 Baseado nas constatações acima considera-se que não pode ser confirmada a 

hipótese H1.  
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4.3 Análise da Hipótese H2 

 

H2: O preço de referência pode apresentar uma variação e a sensação de 

perda é reduzida ao ser transferida para o longo prazo ou simplesmente anulada pela 

satisfação imediata de posse/usufruto do bem. 

 Inicialmente realizou-se um teste t para comparação das médias entre o grupo 

experimental (GE) e de controle (GC). 

 A variável dependente foi a decisão de compra e a variável independente será a 

sensação de posse imediata do bem que é ressaltada para o grupo experimental (GE) e é 

suprimido para o grupo de controle (GC). Além disso, para o grupo de experimental (GE) é 

ressaltado o fato de que o valor total da compra a prazo será maior, algo que está implícito 

para o grupo controle (GC). 

Foi realizado um teste t para comparação das médias entre o grupo experimental 

(GE) e de controle (GC), incluindo todos os respondentes. 

 

Tabela 23 – Teste t para o teste da hipótese H2 – Estatísticas de Grupo (sem filtro) 

Estatísticas de Grupo 
Grupos Grupo N Média Desvio Padrão 

GE 55 1,60 0,852 GE x GC 
GC 55 1,45 0,571 

 

Tabela 24 – Teste t para o teste da hipótese H2 – Resultado (sem filtro) 

 

 

 

 Verificou-se que há uma diferença estatisticamente relevante (F=3,964, Sig. 0,049) 

entre os resultados dos grupos experimental (GE) e de controle (GC). Foi confirmada a 

hipótese H2 pois para o Grupo Experimental (GE) foi ressaltado que o valor da compra a 

prazo seria muito mais alto do que à vista (indicando inclusive o percentual que o produto 

seria mais caro na compra a prazo) e mesmo assim houve uma tendência maior para a 

resposta 2 (“talvez comprasse”). 

 

Teste T 

Grupos F Significância 
(valor de p) 

 GE x GC 3,964 0,049 
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CAPÍTULO 5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste capítulo apresentamos as conclusões gerais do trabalho relacionadas aos 

resultados obtidos, com base no embasamento teórico utilizado, bem como, suas 

contribuições e implicações gerenciais, limitações e sugestões de pesquisa futura. 

 

5.1 Conclusões Gerais 

 Os objetivos desta pesquisa eram verificar se o preço de referência pode apresentar 

uma variação motivada pelo crédito (representado pela compra parcelada) bem como 

verificar se a satisfação imediata de posse/usufruto do bem pode atenuar (reduzir) a 

sensação de perda ao ser transferida para o longo prazo. 

 No caso da primeira hipótese (H1) os resultados não foram consistentes com o 

resultado reportado por Monger e Feinberg (1997) onde foi verificado que a forma de 

pagamento (dinheiro, cheque ou cartão de crédito) impacta na formação de preços de 

referência. No caso deste estudo foi expandido o teste de forma a considerar ao invés do 

cartão de crédito (pagamento em 1 parcela) o pagamento em até 10 parcelas. Contudo, 

conforme apontado nos resultados (item 4.1) não foi verificado uma diferença 

estatisticamente significativa entre as médias dos preços de referência pelos grupos 

experimental (GE) e de controle (GC), sendo que para o grupo experimental (GE) foram 

apresentados preços à vista e para o grupo de controle (GC) foram apresentados preços 

para pagamento em até 10 vezes no cartão de crédito. 

 Ainda no tocante a hipótese H1 de forma similar a Santos (2006) verificou-se a 

influência da variável familiaridade na formação de preços de referência. No caso deste 

estudo, verificou-se que não houve influência da variável familiaridade na formação de 

preços de referência. 

No caso da segunda hipótese (H2) os resultados foram consistentes com os do 

experimento realizado por Thaler (1999) através do qual se verificou a questão de 

contabilidade mental de colecionadores de vinhos que frequentemente compram vinho 

com a intenção de consumí-lo durante dez ou mais anos enquanto o mesmo envelhece. No 

caso do experimento realizado por Thaler (1999) na contabilidade mental a conta é aberta 

na compra e só é fechada quando o vinho for totalmente consumido. No caso da hipótese 

H2 a conta é aberta com a aquisição do bem e fechada quando o mesmo for totalmente 

pago. No caso da hipótese H2 a posse/usufruto imediato do bem ocorre quando a conta é 
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aberta e a hipótese a ser testada é se isto influenciaria a decisão de compra no processo de 

contabilidade mental. Verificou-se que há uma diferença estatisticamente relevante entre 

os resultados dos grupos experimental (GE) e de controle (GC), confirmando a hipótese 

H2 pois para o Grupo Experimental (GE) foi ressaltado que o valor da compra a prazo 

seria muito mais alto do que à vista (indicando inclusive o percentual que o produto seria 

mais caro na compra a prazo) e mesmo assim houve uma tendência maior para a resposta 

“talvez comprasse”. 

 

5.2 Contribuições da pesquisa e implicações gerenciais 

 O experimento realizado contribui para o entendimento do processo de avaliação da 

formação de preços de referência em termos de condição de pagamento (compra a prazo) e 

sobre a contabilidade mental envolvida na compra a prazo. Estes são aspectos interessantes 

para profissionais de marketing pois podem guiar estímulos para elaboração de campanhas 

de venda, principalmente no mercado de varejo. 

 Considerando-se que a hipótese H2 foi confirmada pode-se aprimorar o método de 

promoção de produtos de forma a estimular a compra a prazo motivado pelo argumento de 

que o bem estará disponível para uso imediato com pequenos desembolsos mensais. 

Conforme verificado na apresentação dos resultados (item 4.2) mesmo aenfatizando que o 

preço do bem será maior na compra a prazo verificou-se que há uma tendência 

estatisticamente significativa dos respondentes em optar pela compra por conta do usufruto 

imediato do bem em questão. 

 

5.3 Limitações e pesquisa futura 

 De forma similar a Santos (2006) nesta pesquisa (especificamente para o teste da 

hipótese H1) tomou-se o cuidado de escolher alternativas de preços próximos aos valores 

de mercado (o valor da escala intermediária era o de mercado) bem como se verificou a 

possível influência da variável familiaridade na formação de preços de referência, contudo 

conforme Santos (2006) existem outras variáveis como por exemplo referências passadas 

de compra que podem influenciar o contexto de compra. 

 No caso da hipótese H1 na aplicação de filtros nos respondentes os experimentos 

passaram a ter uma amostragem menor do que 30 por grupo o que implicou na realização 

de testes não-paramétricos (amostra não-probabilística) o que limita a extensão dos 

resultados para além do ambiente acadêmico. 
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 Pesquisas futuras podem explorar novamente a hipótese H1 (H1: o crédito (compra 

parcelada) influencia a formação do preço de referência), considerando-se em que 

estudos similares (caso de Monger e Feinberg, 1997) verificou-se que o método de 

pagamento (na ocasião cheque ou cartão de crédito – sem considerar parcelamento) 

influenciou na formação de preços de referência. Além disso, com relação a hipótese H1 é 

válido tentar verificar se o fato da hipótese não puder ter sido confirmada estaria 

relacionada a uma estratégia adotada pelos varejistas de tal forma que a apresentação dos 

valores em parcelas (exemplo: 10 x R$ 60,00) e à vista (exemplo: R$ 600,00) seja feita de 

tal maneira que a percepção entre ambas formas de pagamento não fique tão evidente. Ou 

seja, ao artificialmente indicar preço à vista igual ao da compra parcelada de maneira 

repetitiva e comum aos diversos varejistas talvez os consumidores ao julgarem se um preço 

à vista seria justo ou não (no caso do grupo de controle da hipótese H1 em que só foi 

apresentado um valor à vista sem explicitar a possibilidade de compra parcelada com 

cartão de crédito) inconscientemente já levem em conta a possibilidade de parcelamente 

por ser prática muito comum. 
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Anexo A – Avaliação da percepção de preços de mercado  

 

Experiência pessoal com os produtos em avaliação: 
 

Nenhuma (  )   Alguma (   ) Muita (  ) 
 

“Poderia por gentileza verificar o anúncio abaixo e informar o 

que você consideraria como um preço justo para estes 

produtos?” 

 

 

(  ) R$ 200,00   (  ) R$ 300,00   (  ) R$ 400,00   (  ) R$ 500,00   (  ) R$ 600,00 
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SABONETEIRA AUTOMÁTICA 500ML SENSOR 
INFRAVERMELHO À PILHA 

 

(  ) R$ 50,00   (  ) R$ 60,00   (  ) R$ 70,00   (  ) R$ 80,00   (  ) R$ 90,00 
 

 

Mini Bafômetro Digital - Um método simples para análise de 

concentração de alcoolemia, em qualquer momento e em qualquer lugar 
 

 

(  ) R$ 90,00   (  ) R$ 110,00   (  ) R$ 130,00   (  ) R$ 150,00   (  ) R$ 170,00 
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Experiência pessoal com os produtos em avaliação: 
 

Nenhuma (  )   Alguma (   ) Muita (  ) 
 

“Poderia por gentileza verificar o anúncio abaixo e informar o 

que você consideraria como um preço justo para este produto, 

podendo adquirí-lo mesmo em 10 vezes no cartão de crédito?” 

 

 

(  ) 10xR$20,00 (  ) 10xR$30,00 (  ) 10xR$40,00 (  ) 10xR$ 50,00 

(  ) 10xR$ 60,00 
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SABONETEIRA AUTOMÁTICA 500ML SENSOR 
INFRAVERMELHO À PILHA 

 

(  ) 10xR$5,00   (  ) 10xR$6,00   (  ) 10xR$7,00   (  ) 10xR$8,00 (  ) 10xR$9,00 

 

 

Mini Bafômetro Digital - Um método simples para análise de 

concentração de alcoolemia, em qualquer momento e em qualquer lugar 

 

(  ) 10xR$9,00   (  ) 10xR$11,00   (  ) 10xR$13,00   (  ) 10xR$15,00 

(  ) 10xR$17,00 
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Anexo C – Pesquisa sobre comportamento de compra  

 

PESQUISA SOBRE COMPORTAMENTO DE COMPRA 
 

 
“Você deseja adquirir um computador cujo valor à vista é de $ 1.000,00 ou 24 

parcelas de $ 69,90. Considerando que o valor total da compra será de $ 1.677,60, ou seja, 

67,76% mais caro que a compra à vista que equivale a mais da metade de um computador 

novo, qual a chance de você concretizar a compra levando em conta que o computador esta 

disponível imediatamente para seu uso?” 

 

Jamais 
Compraria 

Talvez 
Compraria 

Estou 
indeciso  

Provavelmente 
Compraria 

Certamente  
Compraria 

1 2 3 4 5 
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Anexo D – Pesquisa sobre comportamento de compra 

 

 “Você deseja adquirir um computador cujo valor à vista é de $ 1.000,00 ou 24 

parcelas de $ 69,90. Levando em conta que o computador estaria disponível imediatamente 

para seu uso, qual a chance de você concretizar a compra a prazo?” 

 

Jamais 
Compraria 

Talvez 
Compraria 

Estou 
indeciso  

Provavelmente 
Compraria 

Certamente  
Compraria 

1 2 3 4 5 
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Anexo E – Questionário sobre comportamento de compra 

PESQUISA SOBRE SEU COMPORTAMENTO DE COMPRA 

 
Caro respondente. O questionário abaixo se refere ao levantamento de algumas práticas ou rotinas 
relacionadas com compras a prazo. Responda de acordo com seus hábitos pessoais durante compras 
ou no caso de situações hipotéticas, responda de acordo com sua percepção e da forma que mais reflita 
a sua opinião pessoal.  
 
Na frente de cada pergunta abaixo há números de 1 a 7. Assinale o número que melhor reflita seu 
comportamento, sua opinião, ou a sua percepção, de acordo com a escala abaixo:  
 

1 
discordo 

totalmente 

2 
discordo 

muito 

3 
discordo 

4 
nem 

concordo 
nem discordo 

5 
concordo 

6 
concordo 

muito 

7 
concordo 

totalmente 

 
 
A1. Busco as compras a prazo para poder adquirir mais bens (como carros, televisores, 
livros) ao mesmo tempo. (caso contrário eu teria que adquirir um bem por vez e só após 
vários anos eu teria tudo que desejo) 

1   2   3   4   5   6   7 

A2. As lojas/revendas frequentemente atribuem a minha pessoa mais crédito do que eu 
realmente tenho condições de obter. 

1   2   3   4   5   6   7 

A3. Quando as lojas/revendas atribuem a minha pessoa mais crédito do que eu realmente 
tenho condições de obter eu prontamente informo à instituição que desejo um crédito 
menor, proporcional aos meus rendimentos. 

1   2   3   4   5   6   7 

B1. Durante a pesquisa de preços confiro se a taxa de juros anunciada está corretamente 
aplicada. 

1   2   3   4   5   6   7 

B2. Ao decidir pela compra de um bem, faço sempre a análise do valor à vista e 
comparo com o valor total da compra parcelada. 

1   2   3   4   5   6   7 

B3. Ao fazer uma pesquisa de preços comparo somente o valor das parcelas entre as 
diversas lojas e não levo em consideração o valor total da compra parcelada. 

1   2   3   4   5   6   7 

B4. Prefiro pagamentos em um número maior de parcelas mesmo sabendo que os juros 
aplicados são maiores e este valor de parcela se torrna minha referência de preço. 

1   2   3   4   5   6   7 

C1. Antes de ir até a loja verifico o anúncio onde oferta-se um determinado produto por 
um valor à vista e vou até a loja com tal montante. Ao chegar à loja o gerente oferta um 
acréscimo (exemplo: 10%) no valor à vista para pagamento a prazo. Avalio esta 
negociação injusta e não efetuo a compra. 

1   2   3   4   5   6   7 

C2. Quando o gerente oferece a compra a prazo porém com juros maior do que 
inicialmente ofertado, é interessante comparar o valor dos juros a serem pagos com o 
rendimento de uma aplicação (exemplo: poupança) 

1   2   3   4   5   6   7 

C3. Durante a negociação onde o objetivo de compra era o produto “A” a prazo o 
gerente da loja oferta um produto “B” complementar ao “A” (exemplo: computador 
como produto “A” e impressora como produto “B”) mantendo-se o mesmo valor de 
parcela do produto “A” que possibilite levar “A” e “B” porém com um número superior 
de parcelas. Considero uma ótima negociação com grande chance de fechar negócio. 

1   2   3   4   5   6   7 

C4. Ao comprar um produto de mesma linha de outro que adquiri há pouco tempo atrás, 
trago em mente não o valor total mas sim o valor da parcela que paguei pelo mesmo 
anteriormente. Exemplo: um computador me custa parcelas de R$ 99,90 ao mês. 

1   2   3   4   5   6   7 

D1. Após o produto ser adquirido, algumas parcelas já estiver pago e o produto deixar de 
ser “novidade” para mim, tenho a sensação de que o valor da parcela tem um “peso” 
maior no meu orçamento, à medida que se aproximam as últimas parcelas. 

1   2   3   4   5   6   7 

D2. Para aquisições futuras de bens similares, terei como base o valor de parcela pago na 
última compra. 

1   2   3   4   5   6   7 

D3. Ao terminar de pagar a parcela de um determinado bem, rapidamente faço uma 
pesquisa para adquirir mais bens usando tal parcela como referência (base) para uma 
nova aquisição. 

1   2   3   4   5   6   7 

D4. Já tive experiências ruins com crédito ao sobreestimar minha capacidade em pagar 
em dia as parcelas e atualmente faço uso mais conservador de compras parceladas. 

1   2   3   4   5   6   7 
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I1. Com qual regularidade você efetua compras a prazo? 
1. (   ) nunca  
2. (   ) raramente 
3. (   ) regularmente, para aquisição de automóveis 
4. (   ) regularmente, aquisição eletrodomésticos e eletrônicos 
5. (   ) regularmente, para aquisição livros  
6. (   ) regularmente, para compras no supermercado 
7. (   ) regularmente, em todas as compras incluindo automóveis, eletrodomésticos, eletrônicos, 
supermercado, livros 
 
 
I2. Em quantas vezes você costuma parcelar as compras, em média? 
1. (   ) não parcelo 
2. (   ) 2 vezes 
3. (   ) 3 vezes 
4. (   ) 6 vezes 
5. (   ) 10 vezes 
6. (   ) 12 vezes 
7. (   ) máximo número (acima de 12 vezes) se disponibilizado pelo estabelecimento 
 
 
J1. Sexo 
 (   ) masculino   (   ) feminino 
 
 
J2. Idade: 
1. (   ) menos de 20 anos 
2. (   ) 20-29 anos     
3. (   ) 30-39 anos 
4. (   ) 40-49 anos 
5. (   ) mais de 50 anos 
 
J3. Qual sua ocupação? 
(   ) estudante                 (   ) técnico               (   ) gerente/diretor            (    ) empresário       (   ) outro 
_______________ 
 
 
J4. Caso seja estudante, qual o estágio atual de seus estudos? 
(   ) segundo grau          (   ) terceiro grau       (   ) pós-graduação            (    ) mestrado          (   ) doutorado 
 
 
J5. Qual sua renda familiar total? 
(   ) abaixo de R$ 500,00          (   ) entre R$ 500,00 e R$ 1.000,00       (   ) entre R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00 
(    ) entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00          (   ) acima de R$ 5.000,00 
 
 

Obrigado pelas informações !!! 
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ANEXO E – Relação de Instruções para preenchimento do questionário 
 
PESQUISA SOBRE PERCEPÇÃO DE VALORES DE MERCADO E DE 
COMPORTAMENTO DE COMPRA 

 
Caro participante, 

 
Esta pesquisa tem como objetivo avaliar o comportamento pessoal durante 

o momento da aquisição de produtos. 

No caso da primeira parte (subdividida em 2 situações hipotéticas 

distintas) a forma de apresentação de escolha está em escala de 1 a 5, onde as opções 

representam a sua percepção em relação à percepção de valores de mercado e em relação 

à decisão de compra. 

Na segunda parte (questionário) a forma de apresentação está em escala de 

1 a 7, onde as opções representam a sua percepção em relação aos temas abordados, 

sendo que a resposta 1 representa a opinião “discordo totalmente” e a resposta 7 

representa a opinião “concordo totalmente”. 

Além  dos, você preencherá os campos com dados gerais de 

qualificação (sexo, idade,  escolaridade e renda familiar) e algumas perguntas sobre 

seu comportamento de compra. 
 

Agradecemos antecipadamente a sua participação nesta pesquisa. 
 


