
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

MARCO ANTÔNIO SILVA 

 

 

 

 

 

 

DETERMINANTES DO CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR SOBRE PREÇOS 
DE BENS DURÁVEIS: UM EXAME EM OITO CATEGORIAS DE PRODUTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2005 

 

 

 



 

 

 

 

MARCO ANTÔNIO SILVA 

 

 

 

 

 

DETERMINANTES DO CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR SOBRE PREÇOS 
DE BENS DURÁVEIS: UM EXAME EM OITO CATEGORIAS DE PRODUTOS 

 

 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à Escola de 

Administração de Empresas de São 

Paulo da Fundação Getúlio Vargas, 

como requisito para obtenção do título 

de Mestre em Administração de 

Empresas. 

 

Linha de Pesquisa: 

Estratégia de Marketing 

 

Orientador: Prof. Dr. André Torres 

Urdan 

 
 
 
 

São Paulo 

2005 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Silva, Marco Antônio. 
     Determinantes do conhecimento do consumidor sobre preços de bens 
duráveis: um exame em oito categorias de produtos / Marco Antônio Silva. - 
2005. 146 f. 
 
     Orientador: André Torres Urdan. 
     Dissertação (mestrado) - Escola de Administração de Empresas de São 
Paulo. 
 
     1. Comportamento do consumidor. 2. Preços. 3. Bens de consumo 
duráveis – Preços. 4. Propaganda. 5. Qualidade dos produtos. 6. 
Diferenciação de produtos. 7. Comunicação em marketing I. Urdan, André 
Torres. II. Dissertação (mestrado) - Escola de Administração de Empresas de 
São Paulo. III. Título. 
 
 

CDU 658.89 
 

 



 

 

 

 

MARCO ANTÔNIO SILVA 

 

 

DETERMINANTES DO CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR SOBRE PREÇOS 
DE BENS DURÁVEIS: UM EXAME EM OITO CATEGORIAS DE PRODUTOS 

 
 

Dissertação apresentada à Escola de 

Administração de Empresas de São 

Paulo da Fundação Getúlio Vargas, 

como requisito para obtenção do título 

de Mestre em Administração de 

Empresas. 

 

Linha de Pesquisa: 

Estratégia de Marketing 

 

Data da Aprovação: 

___/___ /____ 

 

Banca Examinadora: 

 

Prof. Dr. André Torres Urdan 

(Orientador) 

FGV – EAESP 

 

Prof. Dr. Nicolau André de Miguel 

FGV – EAESP 

 

Prof. Dr. George Berdinelli Rossi 

USP   

 
 



 

 

 

 

DEDICATÓRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos meus pais que me ensinaram o valor do saber. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 
 
 
Manifesto aqui o meu sincero reconhecimento: 

 

• as minhas irmãs Márcia Helena e Marta Regina, que me acompanharam 

diretamente nesta jornada; 

 

• à Minha Diiva pelo amor, carinho, compreensão e apoio incondicional, 

compartilhando meus objetivos; 

 

• aos familiares e amigos, pelo incentivo nestes anos de estudo; 

 

• ao meu orientador, professor André Torres Urdan, pelas oportunidades como 

assistente de pesquisa e monitor, além de sua atenção, correção e valiosa 

contribuição a este trabalho;  

 

• aos professores Marcos Henrique Nogueira Cobra, Wilton de Oliveira Bussab, 

João Mário Csillag e Maria Cecília Coutinho de Arruda, pelas oportunidades 

conferidas; 

 

• ao professor Edmilson Alves de Morais, pela sua presteza e ajuda estatística; 

 

• ao auxiliar de pesquisa Wilian Akira Osaku; 

 

• à Enio Rocha de Oliveira pela disponibilidade e colaboração a esta pesquisa. 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

RESUMO 
 

Esta dissertação trata, com base nos estudos de Estelami e De Maeyer 

(2004), de tema pouco abordado no âmbito acadêmico: o Conhecimento do 

Consumidor sobre Preços de bens duráveis (ESTELAMI e LEHMANN, 2001). Aqui, 

num primeiro momento, o exame em oito categorias de produtos revelou 

significantes variações no conhecimento do consumidor sobre preços. A análise 

também mostrou que apenas um terço dos consumidores forneceu estimativas de 

preço para os produtos com razoável precisão, confirmando as expectativas de que 

esse conhecimento é limitado (DICKSON e SAWEYR, 1990; ESTELAMI, 1998; 

KRISHNA, CURRIN e SHOEMAKER, 1991). Num segundo momento, a existência 

de uma relação entre o Conhecimento de Preço e seus potenciais determinantes 

Envolvimento com o Produto, Exposição à Propaganda e Uso da Relação Preço-

Qualidade foi verificada. Os resultados apontam que, apesar de presente para 

alguns produtos, a relação entre o Conhecimento de Preço e os seus potenciais 

determinantes foi fraca. 
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Preço, Conhecimento de Preço, Bens Duráveis, Envolvimento, Processo de 

Comunicação, Propaganda, Relação Preço-Qualidade, Marketing. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

This thesis deals, based on Estelami and De Maeyer (2004) studies, with 

subject that merits further academic investigation: the Consumer Price Knowledge for 

durable goods (ESTELAMI and LEHMANN, 2001). At first, the examination in eight 

products categories established significant variations in the consumer price 

knowledge. This analysis also showed that only one third of the consumers provided 

products price estimates accurately, confirming the expectations that this knowledge 

is limited (DICKSON and SAWEYR, 1990; ESTELAMI, 1998; KRISHNA, CURRIN 

and SHOEMAKER, 1991). Finally, the existence of a relation between Price 

Knowledge and its potential determinants – Involvement with the Product, Advertising 

Exposure and Use of Price-Quality Relation were verified. The results pointed that, 

although the relation between consumer price knowledge and its potential 

determinants is present for some products, it is tenuous. 

 
 
KEY WORDS:   
 
Price, Consumers’ Price Knowledge, Durable goods, Involvement, Communication 

Process, Propaganda, Use of Price-Quality Relation , Marketing. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 
 
1.1. Problema e objetivos 

 
Para uma boa decisão de compra é necessário que o consumidor tenha 

informações adequadas sobre os preços dos produtos. O conhecimento do 

consumidor sobre preços tornou-se objeto de pesquisa de crescente interesse 

(CONOVER, 1986; DICKSON e SAWYER, 1990; KRISHNA et al, 1991; TURLEY e 

CABANISS, 1995; WAKEFIELD e INMANN,1993). A maioria destes estudos revelou 

que tal conhecimento é limitado. Estelami e Lehmann (2001) e Monroe e Lee (1999) 

mostraram que a maior parte dos consumidores não é capaz de estimar os preços 

de produtos adequadamente. Deficiência ainda maior se verifica no tocante a bens 

duráveis. Dos 279 estudos revistos por Estelami e Lehmann (2001), somente 11 

trataram de bens duráveis, o que indica uma lacuna a sanar. Pouco se sabe sobre 

como o conhecimento de preço varia entre as categorias de produtos e quais fatores 

podem determinar as variações. No contexto acadêmico brasileiro estão publicadas 

pesquisas sobre preço (ÁVILA e LORDELLO, 2001; BARBOSA e MARQUES, 2001; 

BOTELHO e URDAN, 2003; HERNANDEZ, 2003). No entanto, não foi localizado 

trabalho nesta temática.  

 

Diante deste vácuo e tomando-se como base os estudos de Estelami (1998) e 

Estelami e De Maeyer (2004), os objetivos gerais desta dissertação são dois. O 

primeiro é investigar a variação do conhecimento do consumidor sobre preços entre 

categorias de produtos de bens duráveis. O segundo é avaliar os fatores 

Envolvimento com o Produto, Exposição à Propaganda e Utilização da Relação 

Preço-Qualidade como potenciais determinantes desse conhecimento. 

 

1.2. Justificativa do estudo  

 

No âmbito acadêmico pouco se sabe a respeito do conhecimento do 

consumidor sobre preço de bens duráveis e os fatores que determinam suas 

variações, assim como o impacto da categoria de produto neste conhecimento. Isto 

tem intrigado pesquisadores interessados na identificação desses determinantes. 

Apesar de haver grande número de estudos sobre o tema, poucos abordaram bens 
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duráveis (ESTELAMI e LEHMANN, 2001). A maior parte das pesquisas focou 

produtos de mercearia, o que tem conduzido acadêmicos a questionar os resultados 

sobre o conhecimento do consumidor sobre preços de modo mais geral (ESTELAMI 

e DE MAEYER, 2004). Na revisão bibliográfica observam-se significantes variações 

no conhecimento dos consumidores sobre preço entre categorias de produtos. Tal 

variabilidade decorre da diferenciação e qualidade percebida dos produtos pelos 

consumidores (ESTELAMI, 1998). Como Wakefield e Inmann (1993) sugerem, esta 

variabilidade é uma área aberta a verificação empírica, algo também essencial no 

Brasil, o que justifica esta dissertação.  

 

Para profissionais de Marketing a eficácia da comunicação de preço depende 

de quanto o consumidor sabe sobre preços e da dinâmica do mercado. O contexto 

econômico brasileiro, pós Plano Real (1994), apresenta uma tendência de 

estabilização de preços após décadas de inflação alta. Isto pode estar favorecendo o 

consumidor brasileiro a desenvolver memória para preços.  

 

Gouvêas (1976) adverte ser a inflação um fenômeno complexo, que pode ser 

entendido como o aumento ininterrupto do nível geral de preços. Aumentos 

repentinos e de duração não prolongada, com rápida volta aos níveis anteriores, não 

caracterizam uma típica inflação. Também quando, em determinados períodos, 

certos preços baixam enquanto outros sobem, ou há alta em alguns setores 

compensada pela baixa em outros, isto não significa uma situação propriamente 

inflacionária. A inflação mede-se pelo crescimento da média dos preços (do nível 

geral dos preços), não importando que, simultaneamente, os preços de uns poucos 

artigos baixem ao invés de subirem.  

 

Segundo Lopes (1989), a alta geral e permanente dos preços, nas 

sociedades que sofrem de inflação intensa, como uma constante cotidiana, distorce 

a noção de preço relativo (o preço de um produto comparado com preços de outros 

produtos). Quando todos os preços sobem, mas de forma irregular, não se pode 

falar nitidamente de produtos caros e produtos baratos. Os preços relativos deixam 

de fornecer informação útil ao consumidor, perdendo a capacidade de indicar 

mudanças nas condições de produção ou nas preferências dos consumidores. 
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Franco (1995) explica que, devido à inutilidade da informação de preços num 

ambiente altamente inflacionário, os consumidores sentem-se estimulados a 

procurar diferentes fornecedores, ao considerarem a compra de produtos de peso 

relevante em seus orçamentos. Na tentativa de encontrar um fornecedor com preços 

mais baixos, as relações entre compradores e vendedores, ou de lealdade às 

marcas, são deterioradas (a demanda se torna mais elástica). Este processo é 

revertido com a redução drástica da inflação. 

 

Não é do escopo desta dissertação descrever as causas e origens da 

inflação, basta aqui reconhecer que a inflação influencia o conhecimento do 

consumidor sobre preços. Como ressalta Livesey (1978), a inflação crescente pode 

deixar os consumidores completamente confusos sobre níveis de preços.  

 

Estabelecido o controle da inflação e uma perspectiva de estabilização de 

preços no Brasil, verifica-se o aumento do crédito destinado ao consumo. Isto pode 

levar o consumidor a uma maior procura por produtos e também ao conhecimento 

de preços, visto que os preços relativos tornam-se informações úteis. Na última 

década, o crédito destinado ao consumo (cheque especial, credito pessoal, cartão 

de crédito e financiamento de bens, entre outros) cresceu 340,7%, passando de 31,4 

bilhões de reais, em 1995, para 138,4 bilhões de reais em julho de 2005 (O GLOBO, 

2005). Considerando uma taxa de crescimento do crédito de 14% (menor que os 

cerca de 20% registrados atualmente) e uma evolução do Produto Interno Bruto 

(PIB) da ordem de 4% ao ano, a projeção é de 312 bilhões de reais em 2015, o que 

representará 12% do PIB. Apesar do ritmo de crescimento acelerado nos últimos 

anos, o crédito ao consumidor no Brasil ainda tem muito a evoluir. Mesmo 

comparado com paises latino americanos (como o Chile), o uso de crédito pelos 

brasileiros é menor. 

 

De acordo com o Boletim de Conjuntura (2005), a produção industrial 

brasileira fechou o ano de 2004 com bom desempenho. Os maiores incrementos 

ocorreram em bens de consumo duráveis (21,8%) e bens de capital (19,7%), sendo 

a menor taxa a de bens de consumo semi e não-duráveis (4,0%). O cenário 

esperado é de continuidade do crescimento. Estes incrementos sinalizam uma maior 

procura por bens duráveis e podem levar o consumidor a desenvolver um melhor 
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conhecimento de preço para estes produtos. Esta dissertação avalia este 

conhecimento e se justifica ao abordar o domínio dos bens duráveis, buscando 

contribuir para o desenvolvimento científico e profissional. 

 

1.3. Organização do trabalho 

 

A dissertação está organizada em cinco capítulos. Este capítulo apresenta o 

problema de pesquisa, os objetivos gerais, as justificativas do estudo e a estrutura 

do texto. O capítulo dois revisa o conhecimento relacionado ao tema, fornecendo o 

referencial teórico, a formalização dos conceitos e hipóteses a testar. O capítulo três 

refere-se ao método de pesquisa, com os procedimentos para a investigação 

empírica. No capítulo quatro os resultados obtidos são expostos. O capítulo cinco 

contém as conclusões, limitações e sugestões. Ainda há os Apêndices A, B, C, D e 

E.  
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Aqui são apresentados os conceitos e concepções que fundamentam esta 

dissertação. Primeiramente são abordados a variabilidade do conhecimento do 

consumidor sobre preços, os pressupostos da Teoria dos Preços da Microeconomia, 

a influência e o impacto dos bens duráveis nesse conhecimento. Por fim, trata-se da 

Freqüência de Compra, o Envolvimento, Exposição à Propaganda e Uso da Relação 

Preço-Qualidade como características do conhecimento do consumidor sobre 

preços.    

 

2.1.  A variação do conhecimento de preço entre categorias de produtos 

 
O conhecimento do consumidor é a quantidade de experiência e informação 

que ele tem sobre determinados produtos (bens ou serviços) (ALBA e 

HUTCHINSON 1987). Segundo Mowen e Minor (2003), o conhecimento de um 

indivíduo acerca do ambiente de consumo está retido na memória permanente. À 

medida que a pessoa tem maiores informações sobre um produto, pode nele pensar 

nele, considerando um número maior de aspectos, e fazer distinções mais precisas 

entre produtos e marcas. Esta exposição do consumidor a informações do mercado 

pode iniciar um processo cujo resultado é a armazenagem de informações na sua 

memória (JACOBY e OLSON, 1977; MONROE e LEE, 1999).  

 

Monroe (2003) e Nagle e Holden (2002) destacam que a constante exposição 

a informações de preço auxilia o consumidor a criar uma base consistente de 

conhecimento sobre preços de produtos. No entanto, pesquisas apontam que esse 

conhecimento é geralmente muito limitado (CONOVER, 1986; DICKON e SAWYER, 

1990; ESTELAMI, 1998; KRISHNA et al., 1991, TURLEY e CABANISS, WAKEFIELD 

e INMAN, 1993). Alguns pesquisadores estimam que metade dos consumidores é 

inconsciente dos preços dos produtos que compra freqüentemente (HARREL, HUTT 

e ALLEN, 1976; HELGESON e BEATTY, 1987; LE BOUTILLIER, e LE BOUTILLIER 

e NESLIN, 1994). Segundo a literatura, o conhecimento do consumidor sobre preços 

é imperfeito. 
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Gabor e Granger (1961), num dos primeiros estudos sobre o tema, 

evidenciaram a dispersão de consciência de preço entre diferentes produtos. 

Dentre15 produtos de mercearia adquiridos nos últimos sete dias, a porcentagem de 

consumidores que disseram lembrar-se do preço foi de: a) 93% tanto para chá 

quanto para ovos; b) até 70% para cereais de desjejum; c) 63% para farinha. 

Quando, para sete produtos, os preços estimados foram comparados aos preços 

reais, a percentagem de respostas corretas variou consideravelmente, de 79% para 

chá a 30% para cereal de desjejum. Para Livesey (1976), estes resultados sugerem 

que podem ser obtidos dados importantes mediante pesquisa elementar de 

mercado. Porém os dados estão atrelados ao tempo e a utilidade destes em 

condições inflacionárias não é expressiva.  

 

Livesey (1978) relata também um levantamento com 496 donas de casa no 

Reino Unido, realizado em 1974, para a Harris International Marketing. Somente 

15% afirmavam conhecer o preço indicado para a maioria dos bens que compraram, 

23% não sabiam o preço indicado para a maioria dos bens e outros 12%, que não 

responderam, talvez tivessem um baixo nível de percepção de preço. As reduções 

temporárias de preço foram uma explicação, mas é razoável supor que a inflação, de 

15% ao ano na época, também influiu. 

 

Estelami e De Maeyer (2004), analisando 51 categorias de bens duráveis, 

verificaram que, na média, 39% dos entrevistados forneceram estimativas de preço 

dentro de um erro de 25% do preço real. Entre as categorias de produtos, a 

porcentagem de respostas para este desvio variou de 7% a 74%. Alguns produtos 

(como fogão, lavadora de roupas, cama e sofá) tiveram alta porcentagem de 

respostas com boa precisão de conhecimento de preços. Já produtos como 

equipamentos de golfe, máquina de costura e relógio de parede mostraram um baixo 

nível de conhecimento de preços por parte dos entrevistados. Segundo estes 

autores, contrariamente aos produtos cujos entrevistados mostraram menor grau de 

precisão da informação de preço, os itens com maiores níveis de precisão são 

geralmente possuídos por grande parte dos consumidores ou anunciados 

freqüentemente na mídia de massa. Além disso, devido ao alto grau de concorrência 

no mercado, para estes produtos, o preço pode ser um indicador de qualidade.    
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Diante desses intrigantes resultados, surgem duas questões. 1) Qual é a 
extensão da variação do conhecimento do consumidor sobre preços em 
categorias de bens duráveis no contexto brasileiro? 2) Qual é a influência do 
Envolvimento do Consumidor, Exposição à Propaganda e Uso da Relação 
Preço-Qualidade como determinantes desse conhecimento? A economia 

brasileira recuperou o crescimento e a perspectiva ainda é de expansão (BOLETIM 

DE CONJUNTURA, 2005). Isto configura uma nova realidade empírica. O 

consumidor brasileiro experimenta certa estabilidade de preços, podendo estar 

desenvolvendo a sua memória no que se refere a preços.  

 

2.2.  Preço e valor percebido 

 

Na perspectiva econômica, preço é o que é dado em troca de bens e 

serviços, refletindo como os agentes econômicos (produtores e consumidores) se 

comunicam e utilizam os recursos eficientemente (STIGLITZ, 1993). Disto decorre o 

conceito de utilidade, como a satisfação que o produto representa para os agentes 

(VASCONCELOS, 2004). Profissionais de outras áreas vêem no preço mais do que 

forças de oferta e demanda (STIGLITZ, 1993); aí depende se preço é visto sob a 

ótica de custos ou do mercado (HANNA e DODGE, 1995). Sob a primeira, os 

gerentes preocupam-se em recuperar os custos de fabricação e distribuição do 

produto mais um retorno sobre o investimento, ignorando o mercado. Já, sob a 

segunda, preço representa uma expressão monetária de valor percebido para a 

qualidade ou os benefícios de um produto (DOLAN e SIMON, 1996). Estes autores 

ressaltam que o consumidor sempre compara este sacrifício na percepção de valor 

do produto.   

 

Zeithaml (1998) descreve que os consumidores tem pelo menos quatro 

diferentes definições de valor percebido: a) é preço baixo; b) é obter o que se espera 

de um produto; c) é a qualidade que se obtém pelo preço que é pago; d) é aquilo 

que se obtém por aquilo que se paga. Em geral, valor percebido representa, para o 

consumidor, a utilidade de um produto, tendo como base as percepções dos 

benefícios líquidos recebidos e aquilo de que ele deve abrir mão (MORRIS e 

MORRIS, 1994).   
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Kash (2002) narra que os consumidores pagam preços mais elevados por 

produtos que consideram ter mais valor. Cada cliente, no ato da compra, determina 

que produto, em relação aos outros da categoria, atende melhor às suas 

necessidades. Na perspectiva do cliente, tal produto proporciona o melhor valor 

percebido. Em geral, o valor percebido é analisado pela relação entre benefícios, 

como desempenho, conveniência, aparência, facilidade de uso e a confiança que 

depositam na marca, e preços.  

 

Dolan e Simon (1996) reforçam que preço e valor percebido são as bases de 

cada transação econômica. Em geral, um consumidor compra um produto se o valor 

percebido, em termos monetário, é maior do que o preço. Entre várias alternativas, o 

ele prefere aquele que oferece o maior valor percebido liquido, ou seja, a maior 

diferença entre valor percebido e preço. Estas considerações têm ajudado a 

compreender a reação do consumidor com relação a preços e suas mudanças.  

 

2.3. A Teoria dos Preços 

 

A Microeconomia, ou Teoria dos Preços, serve a profissionais de marketing 

para entender melhor o comportamento dos produtores, distribuidores e 

consumidores (GABOR, 1977). Ela busca elucidar a determinação do preço de bens 

e serviços e dos fatores de produção (PINDYCK, 2002). Na Microeconomia, a 

análise de um mercado especifico dá-se sob a claúsula ceteris paribus, em que se 

considera tudo o mais constante (FRIEDMAN, 1971). A oferta e demanda são 

analisadas considerando-se o efeito de variáveis isoladas, independentemente dos 

efeitos de outras variáveis. Por exemplo, estuda-se uma variação de preço sobre a 

procura de um produto, independentemente de outras variáveis que afetam a 

procura, como a renda do consumidor, seus gastos e suas preferências 

(VASCONCELOS, 2004). 

 

A oferta é a quantidade de determinado produto que o ofertante disponibiliza 

no  mercado e está disposto a vender por determinado preço e em certo período de 

tempo (GARÓFALO, 1985). Pela teoria da oferta, quando o preço de um produto 

aumenta, os produtores são mais propensos a oferecer o produto (HANNA e 

DODGE, 1995). Segundo Gabor (1977), a teoria da oferta fundamenta-se nos 
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seguintes pressupostos: a) as empresas têm somente um objetivo, que é a 

maximização do lucro, tanto no curto como no longo prazo; b) as empresas 

produzem ou manipulam somente um produto ou, se têm vários produtos, eles são 

produzidos e vendidos nas mesmas proporções; c) as empresas sabem qual é o 

custo de cada nível de produção; d) sabem também o quanto poderiam vender a 

cada preço possível. Assim sendo, a empresa aumentará a taxa de produção até o 

ponto em que qualquer acréscimo causar custos maiores do que receitas. Mas estes 

pressupostos não são suficientemente reais.  

 

Garófalo (1985) conceitua a demanda como a quantidade de determinado 

produto que os consumidores estão dispostos a adquirir por determinado preço e em 

certo período. Para Monroe (2003), o conceito de demanda é mal interpretado por 

muitos profissionais; em geral, as pessoas entendem demanda como o número de 

unidades que são vendidas em um dado período. É mais preciso referir-se a este 

número como quantidade demandada e definir demanda como a relação entre ele e 

preço. De acordo com a lei da demanda, quando o preço de um produto é 

aumentado (tudo o mais permanecendo constante), menos unidades deste produto 

serão demandadas. 

 

Na teoria da demanda, Gabor (1977) aponta três pressupostos básicos: a) o 

consumidor é plenamente consciente da qualidade e dos preços de todos os 

produtos disponíveis no mercado; b) o consumidor leva em consideração somente a 

situação presente e seu comportamento não é influenciado por eventos passados ou 

expectativas futuras; c) o consumidor distribui seus gastos de modo que suas 

compras lhe proporcionem a máxima satisfação possível ou, na perspectiva 

empresarial, compra-se visando a maximização do lucro. Pela teoria da oferta e 

demanda, existe uma relação inversa entre o preço de um produto e sua procura. Ou 

seja, o mercado sempre demandará uma maior quantidade a um menor preço.  

 

2.3.1 Elasticidade-preço da demanda e seus aspectos  

 

O comportamento do consumidor frente a preços é melhor entendido com o 

conceito econômico de elasticidade-preço da demanda (MORRIS e MORRIS, 1994). 

A elasticidade é uma medida de sensibilidade de uma variável em função de uma 
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outra, ceteris paribus (PINDYCK, 2002). A elasticidade-preço da demanda é a 

mudança percentual na quantidade demandada devido a uma variação porcentual 

unitária no preço em valor absoluto (WESSELS, 2002). Se o preço for aumentado 

(ou diminuído) em certa porcentagem, a elasticidade será uma medida da diminuição 

(ou aumento) percentual da quantidade comprada. Assim, a elasticidade é uma 

medida da sensibilidade da quantidade demandada em relação a modificações de 

preço (PINDICK, 2002). Esta relação é expressa da seguinte forma:  

   

E =  variação porcentual das quantidades demandadas 

                          variação porcentual dos preços 

 

Vasconcelos (2004) explica que os consumidores de um determinado produto 

podem apresentar diferentes reações, nas quantidades, a eventuais mudanças de 

preços. Se a variação da quantidade demandada é maior que a variação do preço, a 

demanda é elástica (sensível). Alternativamente, se a variação porcentual no preço 

causar uma variação porcentual menor na quantidade requerida, diz-se que a 

demanda é inelástica (insensível). Quando as variação porcentuais de preço e 

volume de vendas são de mesma magnitude e sentido contrário, trata-se de 

elasticidade unitária. Como exemplificam Morris e Morris (1994), se uma redução de 

5% nos preços originar um aumento de 2% nas vendas unitárias, a demanda é 

inelástica; se gerar um aumento de 10% nas vendas unitárias, a demanda é elástica. 

Independentemente de aumento de preço e redução na quantidade exigida, (ou 

diminuição de preço e aumento na quantidade exigida), a preocupação é com as 

variações percentuais. 

 

2.3.2 Determinantes da elasticidade-preço da demanda 

 

Nagle e Holden (2002) advertem que os profissionais de marketing devem 

formular estratégias de preço a partir de uma análise de percepção de valor e de 

sensibilidade a preços, a qual quase sempre revela múltiplos segmentos de 

mercado. Muitos consumidores podem ou não ter ciência dos produtos e seus 

substitutos no mercado; podem reconhecer uma marca como exclusiva ou 

considerá-la indiferente;  podem pagar o preço total do produto ou parte dele, sendo 

o restante pago por um terceiro. Estas diferenças de percepções afetam como os 
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consumidores usam as informações de preço e valor percebido na decisão de 

compra. Entender tais diferenças é chave para uma eficaz comunicação de preço e 

valor percebido.  

 

 Morris e Morris (1994) ressaltam que vários fatores podem influenciar a 

elasticidade-preço da demanda. Pelo menos oito fatores chave se combinariam para 

determinar a elasticidade de demanda, conforme Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Determinantes da elasticidade-preço da demanda e como eles funcionam 

 

A demanda será 
Determinante 

Elástica Inelástica

 

a. Muitos substitutos estão disponíveis. 

 

X 

 

 

b.O produto é percebido pelo cliente como necessário. 

 

 X 

c. O produto tem características únicas que são importantes 

para o cliente. 

 

 X 

d. O cliente pode comparar facilmente o produto com os dos 

concorrentes. 

 

X  

e. O preço do produto representa porcentagem substancial do 

orçamento do cliente. 

 

X  

f. O cliente paga somente uma parte do preço total do produto. 

 

 X 

g. O produto tem preço de substituição baixo. 

 

X  

h. O preço é usado pelo cliente como indicador de qualidade do 

produto. 

 X 

Fonte: Morris e Morris, 1994, p. 51 
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Seguindo a ordem mostrada na Tabela 1, o principal determinante da 

elasticidade de demanda de um produto é a disponibilidade de substitutos. Quanto 

menor o número de substitutos, mais inelástica será a demanda de qualquer 

alternativa. Mais substitutos geralmente significam que o consumidor estará mais 

predisposto a resistir a preços mais elevados. Se o item for percebido como uma 

necessidade, mais inelástica se tornará a demanda. Por outro lado, mesmo que não 

existam substitutos, esta poderá ser razoavelmente elástica se o produto não for 

uma compra importante. Itens não essenciais ou vistos como artigos de luxo 

tenderão a ter uma demanda mais elástica. Quando os produtos contiverem 

características únicas que diferenciarem dos produtos dos concorrentes, a demanda 

será mais inelástica. O preço neste aspecto tornar-se-á atributo menos importante, 

com o comprador disposto a pagar por uma característica singular. Quanto mais 

especifico é o produto, menos os clientes percebem substitutos como aceitáveis. Já 

produtos não diferenciados, assemelhados a produtos primários, apresentam a 

demanda mais elástica.  

 

Conforme traz a Tabela 1, também é observado que produtos mais 

complexos (por exemplo, os de alta tecnologia) apresentam dificuldades de 

comparação e avaliação pelo cliente. Devido a este aspecto, a demanda é inelástica. 

Inversamente, produtos simples, que os clientes não tenham dificuldades em 

comparar com os dos concorrentes, terão a demanda mais elástica. A renda do 

comprador também determina a característica da demanda. Se o preço de um 

produto representa pequena porcentagem do orçamento do consumidor, a demanda 

será mais inelástica. Os clientes tornam-se mais sensíveis a preços quando a 

compra requer uma proporção maior de seus orçamentos. Isso pode modificar-se 

dependendo, entretanto, do prazo de pagamento. Permitir que os clientes paguem 

por itens de preços elevados em prestações torna-os menos sensíveis a preços. 

Outro fator que torna a demanda mais inelástica, é quando os compradores pagam 

uma proporção do preço total. Aqui, os clientes pagam uma parte do preço e um 

terceiro paga a diferença (empresas de seguros pagam certa proporção de 

despesas médicas do cliente).  

 

Ainda seguindo a Tabela 1, os custos de troca referem-se, além do preço de 

compra, a qualquer despesa correlata quando se muda de uma marca para outra (a 
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compra de um novo computador pode exigir um novo software, periféricos e móveis). 

Os compradores serão menos sensíveis ao preço da marca que utilizam atualmente 

se os custos de troca forem altos, e mais sensíveis ao preço se puderem mudar 

facilmente para outra marca. Por fim, a relação preço-qualidade pode tornar a 

demanda mais inelástica para produtos cujo preço transmita uma imagem de 

elevada qualidade. Os clientes podem esperar preços um tanto elevados se ele for 

um sinal de exclusividade, prestígio ou imagem superior.  

 

No entanto, ressalva Gabor (1977), os pressupostos da oferta e demanda não 

são suficientemente reais. A Teoria dos Preços, como as demais, é baseada em 

abstrações. As teorias desenvolvidas e aceitas nas ciências físicas dão boas 

aproximações para os aspectos quantitativos de um fenômeno, e a predição destes 

aspectos serve como uma orientação prática. O mesmo não poderia ser esperado 

da Teoria dos Preços. Segundo este autor, a Teoria dos Preços também está 

relacionada ao comportamento humano e, diferentemente da matéria inerte, as 

pessoas não reagem invariavelmente a um estímulo de modo semelhante. 

Reconhecidas as inconformidades da teoria de preços, repetidas tentativas têm sido 

feitas para aproximá-la da realidade.  

 

2.4. A estrutura e a dinâmica do mercado 

 

O conhecimento do consumidor sobre preço pode ser influenciado pela 

estrutura do mercado, referente aos aspectos organizacionais que estabelecem 

inter-relações entre compradores e vendedores (JONES, 1977). Dependendo da 

estrutura, as empresas podem estabelecer suas estratégias de preços (MONROE, 

2003). As varias formas de mercado dependem fundamentalmente de três 

características: a) número de empresas que compõem o mercado; b) tipo de 

produto; c) se existem barreiras ou não a empresas entrantes no mercado (JONES, 

1977). Essa estrutura determinará o preço e a quantidade do produto a partir da 

demanda e da oferta (VASCONCELOS, 2004).  

 

Monroe (2003) relata que os mercados são classificados em quatro 

categorias: monopólio, concorrência perfeita, concorrência imperfeita (ou 

monopolística) e oligopólio. O mercado monopolista tem apenas uma empresa 
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fornecedora e esta exerce forte influência no mercado e nos preços. Na concorrência 

perfeita há grande número de vendedores e uma empresa isoladamente não afeta a 

oferta e a demanda. Já a concorrência imperfeita, ou monopolística, caracteriza-se 

por grande número de empresas, facilidade para a entrada de novos concorrentes, 

produtos diferenciados e empresas com pouco poder para determinar preços. 

Oligopólio é o mercado composto por pequeno número de empresas, que dominam 

a oferta de mercado. As principais diferenças entre as estruturas de mercado estão 

expostas no Quadro 1 a seguir. 
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   Quadro 1 – Características das estruturas de mercado 

    Fonte: Vasconcelos 2004, p. 81. 

 

 A dinâmica do mercado, caracterizada por mudanças contínuas, pode 

também influenciar o conhecimento do consumidor sobre preço. Estas mudanças 

são resultantes da heterogeneidade tanto do lado da demanda como do lado da 

oferta (DICKSON 1992). Como ressaltam Hanna e Dodge (1995), o caráter 

Características
Concorrência 

Perfeita 
Monopólio Oligopólio 

Concorrência 
Monopolística 

1. Número de 
Empresas 

Muito grande. 
Só há uma 

empresa. 
Pequeno. Grande. 

2. Quanto ao 
produto 

Homogêneo. 

Não há 

diferenciação. 

 

Não há 

Substitutos 

Próximos. 

Pode ser 

homogêneo ou 

diferenciado. 

Diferenciado. 

3.Controle das
empresas 

sobre 
preços 

Não há 

possibilidades 

de manobras 

pelas 

empresas. 

Empresas têm 

grande poder 

para manter 

preços 

elevados. 

As empresas 

tendem a 

formar cartéis 

controlando 

preços 

e produção. 

Pouca margem 

de manobra, 

devido à 

existência 

de 

substitutos 

próximos. 

 

4.Concorrência 
extra preço 

Não é possível 

nem seria 

eficaz. 

A empresa 

geralmente 

recorre a 

campanhas 

institucionais, 

para 

salvaguardar a 

sua imagem. 

Intensa, 

sobretudo 

quando há 

diferenciação 

de produto. 

Intensa, 

exercendo-se 

pelas diferenças 

físicas, de 

embalagem e 

prestação de 

serviços 

complementares

. 

5. Condições 
de ingresso na 

industria 

Não há 

barreiras. 

Barreiras ao 

acesso de 

novas 

empresas. 

Barreiras ao 

acesso de 

novas 

empresas. 

Não há 

barreiras. 
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heterogêneo da demanda deve-se: a) ao aprendizado mais rápido de alguns 

consumidores; b) ao maior interesse por diferentes produtos; c) a alguns 

consumidores com maior renda discricionária. Quanto à heterogeneidade na oferta, 

ela seria proveniente: a) do aprendizado mais rápido de alguns fornecedores; b) de 

fornecedores com maior disponibilidade de recursos; c) de fornecedores preparados 

para maiores riscos.  

 

Esta dinâmica pode implicar imperfeições, no mercado, que chamam a 

atenção das empresas para o estabelecimento de preço. No estudo 

microeconômico, a análise destas imperfeições trata de situações em que os preços 

não são determinados isoladamente em cada mercado (VASCONCELOS, 2004). Aí 

surgem oportunidades para compradores e vendedores (HANNA e DODGE, 1995). 

Uma resposta rápida do vendedor, na forma de informação, como diferencial 

competitivo pode trazer lucratividade incremental. Quanto mais lucrativo um 

segmento de mercado for, mais ele atrairá fornecedores. Por outro lado, um excesso 

na oferta força os vendedores a considerar outros elementos do mix de marketing, 

na formulação de estratégias e alternativas para melhor servir o comprador.  

 

No entanto, seguindo a linha de Hanna e Dodge (1995), as imperfeições do 

mercado, as alternativas e as estratégias criadas pelos vendedores (e o 

conseqüente excesso na oferta) podem ocasionar um impacto no conhecimento do 

consumidor sobre preço. Enquanto uma maior exposição a informação de preço 

pode resultar em conhecimento mais preciso sobre preços (ESTELAMI, 1998; 

ESTELAMI e DE MAEYER, 2004), a variabilidade de produtos e preços, decorrentes 

dos esforços de diferenciação, pode conduzir o consumidor a um deficiente 

conhecimento (ESTELAMI, 1998). 

 

Pelo  exposto, sob a luz da Teoria dos Preços, os consumidores têm 

consciência sobre os preços dos produtos disponíveis no mercado. Pressupõe-se 

também que consumidores sensíveis a preço procuram produtos de preços mais 

baixos. Entretanto, dada a estrutura e a dinâmica do mercado, espera-se uma 

heterogeneidade no conhecimento do consumidor sobre preços dos produtos.  
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2.5 A precisão da informação de preço  

 

Para Estelami (1998) a precisão da informação de preço armazenada na 

memória permanente dos consumidores pode ser influenciada por vários fatores, 

como os relacionados a categorias de produtos ou características demográficas dos 

consumidores. O conhecimento do consumidor sobre preço poderia variar entre 

categorias de produto conforme a experiência de compra e de envolvimento com 

cada categoria. É capaz o consumidor de desenvolver uma boa memória para a 

informação de preço em função da relevância dos produtos para ele (MAZUNDAR e 

MONROE, 1992). 

 

Helgeson e Beatty (1987) postularam que o envolvimento com uma categoria 

de produto pode ter um impacto diferencial na precisão do conhecimento do 

consumidor sobre preço. Baseados em seus valores e interesses, o consumidor 

pode decidir que produto comprar (ZAICHKOWSKY, 1985). Aí a atenção, a 

profundidade do processamento e a resposta cognitiva a um estímulo de preço 

tende a ser maior para produtos de maior relevância pessoal ou importância 

percebida (PETTY, CACIOPPO e SCHUMANN, 1983). Ainda na perspectiva de 

Helgeson e Beatty (1987), um maior envolvimento conduz a uma minuciosa 

avaliação do estimulo de preço. Cada indivíduo pode processar ou lembrar uma 

informação diferentemente de acordo com o envolvimento ou interesse pelos 

produtos. Isto pode determinar padrões distintos na precisão do conhecimento do 

consumidor sobre preço. 

 

O conhecimento do consumidor sobre preço em uma categoria de produto 

pode ser influenciado pelas suas características demográficas. É possível que 

aspectos como, idade, renda e sexo influenciem o conhecimento sobre determinado 

produto e a experiência de compra em certas categorias. Estes aspectos são 

freqüentemente usados por profissionais de marketing na segmentação de mercado 

(CALANTONE e SAWYER, 1978; KOTLER, 1997; UNCLES e ENHENBERG, 1990). 

Como consumidores de uma classe social podem dominar as compras em uma 

determinada categoria, é razoável que o conhecimento de preço deles em uma 

categoria possa variar em função de características demográficas 



 

 

27  

 

(ESTELAMI,1998). Por exemplo, o consumidor popular brasileiro é responsável por 

30% do consumo de eletrodomésticos (GV EXECUTIVO, 2005). 

  

McGoldrick e Marks (1987) propuseram que a importância dada pelo 

consumidor ao preço na decisão de compra de um produto é fortemente relacionada 

com os fatores socioeconômicos. O preço seria o aspecto mais importante para o 

consumidor de idade mais avançada, o de baixa renda, as famílias numerosas e os 

de menor escolaridade. Clara relação, porém, não pôde ser estabelecida entre essas 

variáveis e a consciência de preço. Segundo estes autores, nenhuma diferença 

significativa entre o conhecimento de preço do consumidor e sua idade foi 

encontrada.  

 

Os resultados de McGoldrick e Marks (1987) mostram compradores com 

renda mais alta e mais escolaridade com menor consciência em relação a preço. 

Embora estatisticamente significantes estas associações, elas foram de baixa 

intensidade. Outro surpreendente resultado foi respondentes de famílias menores 

aparecerem um pouco mais conscientes sobre preços do que aqueles de famílias 

maiores, que se poderia presumir com maior atenção a preços. Em geral, estes 

pesquisadores confirmaram que variáveis socioeconômicas não são fortes preditoras 

do conhecimento de preço do consumidor.   

 

Wakefield e Inman (1993) também examinaram o impacto das características 

demográficas no conhecimento do consumidor sobre preço. Interceptando indivíduos 

no ponto de compra, verificaram que tal conhecimento pode ser influenciado pela 

renda ou pelo poder de compra do indivíduo. As limitações orçamentárias dos 

compradores poderiam aumentar a atenção a preço, pois este tem grande impacto 

no poder de compra, principalmente para quem tem baixa renda. Já as variáveis 

sexo e idade não tiveram influência na memória do consumidor sobre preço. 

 

Krishna, Currin e Shoemaker (1991) propuseram que as mulheres possuem 

um conhecimento de preço mais preciso do que os homens por serem o principal 

comprador de uma família. Tradicionalmente têm-se presumido maior exposição 

feminina ao ambiente de compras. No entanto, estes autores não encontraram, entre 
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homens e mulheres, diferença alguma na precisão do conhecimento de preço em 

seis de nove categorias de produtos. 

 

Wakefield e Inman (1993) argumentam que o efeito nulo dos sexos no 

conhecimento de preço dos consumidores pode dever-se a uma mudança nos 

papéis domésticos entre homens e mulheres, induzida por uma dualidade de 

funções nas famílias. Fhisher e Stephen (1990) sugerem que o efeito nulo dos sexos 

decorre de mudanças como atitudes igualitárias entre homens e mulheres, o que 

pode ter contribuído para uma maior participação masculina nas compras 

domésticas.  

 

Para Mayers-Levy e Sternthal (1991), o sexo dos indivíduos não tem 

influência na elaboração das sugestões das mensagens que merecem menor 

atenção, como seria, na resposta imediata dos órgãos dos sentidos a um estímulo 

(SCHIFFMAN e KANUK, 2004) e na atenção com a compra de produtos. Isto pode 

estar relacionado a uma igual habilidade de processamento da informação pelos 

dois gêneros. 

 

Wakefield e Inman (1993) sugerem que, mesmo tendo o homem pouca 

experiência de compra de produtos domésticos, comparado à da mulher, ele pode 

direcionar maior esforço cognitivo para a codificação de informações de preço. Isto 

resulta um efeito nulo para a variável sexo no conhecimento sobre preço. 

 

Pelo visto, das variáveis demográficas mencionadas nesta dissertação, a 

renda aparece como a mais determinante na deliberação de compra do consumidor. 

É de esperar que ela tenha influência mais robusta no conhecimento de preço. No 

tocante ao efeito dos sexos, este parece influenciado por tendências sociais que 

mudaram os papéis tradicionais de compra femininos e masculinos. Para 

consumidores de idade mais avançada, o preço tem sido considerado um fator 

crítico na decisão de compra. Mas nenhuma diferença significativa entre o 

conhecimento de preço de consumidores jovens e mais velhos foi encontrado 

(MCGOLDRICK e MARKS, 1987). 
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2.6 O impacto dos bens duráveis  

 

Para Estelami e De Maeyer (2004) é perturbadora a falta de investigação do 

conhecimento do consumidor sobre preço numa gama mais ampla de produtos. 

Estelami e Lehmann (2001), numa meta-análise sobre o conhecimento do 

consumidor sobre preço, verificaram que a maioria dos estudos focou produtos de 

baixo envolvimento e bens não duráveis (como produtos alimentícios e de limpeza). 

Dos 279 estudos revistos por Estelami e Lehmann (2001), somente 11  trataram de 

bens duráveis. Raros foram aqueles que examinaram produtos que exigem do 

consumidor maior envolvimento e, conseqüentemente, maior esforço cognitivo para 

processar informações de preço (como rádios, aparelhos de televisão, refrigeradores 

e automóveis) (ESTELAMI, 1998; HELGESON e BEATTY, 1987; STEPHENS e 

MOORE, 1977). Forma-se uma lacuna sobre a relação entre o conhecimento do 

consumidor sobre preços de bens duráveis e seus potenciais determinantes. Diante 

dela, urge uma investigação para melhor entender o conhecimento do consumidor 

sobre preço.  

 

Para tanto, a seção seguinte contempla os fatores Freqüência de Compra, o 

Envolvimento do Consumidor com bens duráveis, Exposição à Propaganda 

(anúncios de preço) e Uso da Relação Preço-Qualidade como determinantes do 

Conhecimento do Consumidor sobre Preço.  

 

2.7 Freqüência de compra  

 
Segundo Estelami e De Maeyer (2004), no pensamento convencional, o 

conhecimento do consumidor sobre preço, em uma categoria de produto, está 

diretamente relacionado à freqüência de compra na categoria. Esta freqüência 

provavelmente confere ao consumidor maior exposição a informações de preço. 

Exposições crescentes, por sua vez, podem resultar na codificação e subseqüente 

armazenagem das informações de preço na memória permanente do consumidor 

(BETTMAN, 1979; WINER, 1986). 

 

Bettman (1979) relata que a memória do consumidor exerce papel importante 

no processo de escolha de certos produtos. Consumidores podem selecionar 
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produtos por meio de suas experiências, anúncios e outras fontes de informações. O 

processamento destas informações depende bastante de quais e como as 

informações estão organizadas na memória.  

 

Winer (1986) aponta que no marketing o preço é um construto complexo de 

natureza multidimensional, não representando somente o sacrifício monetário 

despendido pelo consumidor. Os preços são dinâmicos em muitas categorias de 

produtos; os ajustados a promoções de vendas podem variar significativamente. 

Surgem incertezas sobre o preço de um produto. Suas reduções freqüentes nas 

promoções de vendas podem causar certa resistência do consumidor a pagar o 

preço regular do produto. Ele compara preços promocionais com preços regulares, o 

que pode antecipar ou criar preços de referência. Resgata informações na memória 

e, conferindo-as com os preços observados no mercado, desenvolve regras de 

decisão de compra baseadas nas diferenças. 

 

Para Winer (1986) o preço antecipado é aquele que o consumidor espera 

encontrar no mercado. Este é o preço de referência, como o preço atual percebido 

pelo consumidor para um produto. Ele é atualizado se uma nova informação de 

preço é recebida pelo consumidor. 

 

Nagle e Holden (2002) destacam que as percepções de preço dos 

consumidores diferem amplamente entre situações de compra. Consumidores 

inexperientes, em determinados mercados, geralmente detêm menor conhecimento 

sobre preços. Eles costumam pagar um preço relativamente maior por levarem em 

consideração as primeiras opções de compra. A percepção do consumidor sobre 

produtos substitutos não é sempre baseada no conhecimento exato dos preços 

destes produtos. Dada a variabilidade de categorias e marcas de produtos, seria 

praticamente impossível, mesmo para um consumidor bem informado, obter precisa 

noção de preços, considerando-se tão vasta gama de informações. Muitos 

compradores apenas mantêm, em muitas categorias de produtos, uma expectativa 

presumível do nível de preço, a qual é definida como o preço de referência para uma 

categoria de produto.  
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Nagle e Holden (2002) também consideram que o preço de referência dos 

consumidores dependa das expectativas destes em relação a preços futuros. O 

efeito dessas expectativas de preços futuros é positivamente relacionado à 

habilidade do consumidor em postergar a compra. Esta relação é verificada quando 

fornecedores oferecem descontos temporários a produtos em estoques ou bens 

duráveis, e o consumidor considera comprá-los. As táticas de descontos temporários 

e consecutivos parecem direcionar a demanda além de uma simples redução de 

preços. Elas instigam os consumidores a anteciparem as compras que fariam a 

preços mais altos. O uso contínuo de descontos pelas empresas pode educar o 

consumidor a esperar o próximo desconto, mesmo quando ele compraria os 

produtos a preços mais elevados antecipadamente. 

 

Monroe (2003) reforça que o preço de referência não é estático; ele pode 

variar continuamente na direção da nova informação de preço. À medida que os 

preços são anunciados, o preço de referência é estabelecido e assimilado pelo 

consumidor. Os consumidores comparam os preços praticados no mercado e os 

classificam como consistentes ou inconsistentes. Eles podem diretamente avaliar a 

qualidade e os benefícios do produto ou formar um novo preço de referência. Neste 

último caso, o preço também é utilizado para julgar a qualidade e os benefícios do 

produto. A comparação possibilita ao consumidor julgar o preço de venda como 

sacrifício percebido e determinar o valor percebido do produto.  

 

Nagle e Holden (2002) sugerem que o preço de referência é também 

influenciado pela lembrança de preços passados, algo com implicações para o 

apreçamento de novos produtos. Teóricos de marketing argumentam que novos 

produtos deveriam ser introduzidos nos mercados a preços baixos para induzir a 

experiência do consumidor. O resultado seria a construção de um mercado com 

muitos compradores. No entanto, o baixo preço de referência dos consumidores 

poderia ter um efeito adverso sobre às vendas repetidas no caso de um aumento de 

preço dos produtos. 
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2.7.1  Efeito do envolvimento do consumidor e bens duráveis 

 

Para Monroe (2003) e Nagle e Holden (2002), citados por Estelami e De 

Maeyer (2004), os produtos freqüentemente comprados são geralmente bens 

essenciais que requerem constante e repetitiva alocação de recursos orçamentários 

pelos consumidores. Para Estelami e De Maeyer (2004), este aspecto pode ser um 

forte estímulo educativo para que o consumidor tenha conhecimento sobre os preços 

dos produtos. 

 

Por isto, Estelami e De Maeyer (2004) observam que o conhecimento de 

preço do consumidor deveria está relacionado positivamente com categorias de 

produtos freqüentemente compradas. No entanto, esta relação tem-se mostrado 

ambígua e, em alguns casos, insignificante (DICKSON e SAWYER, 1991; 

ESTELAMI e LEHMANN, 2001; KRISHNA et al., 1991; WAKEFIELD e INMAN, 

1993). Os resultados podem ser atribuídos ao fato de que as pesquisas trataram de 

pequena gama de bens não duráveis e de baixo envolvimento (como pão, leite, 

refrigerante, manteiga e detergente). Produtos de baixo envolvimento e preços 

baixos, em geral, têm níveis próximos de freqüência de compra; algo capaz de 

impedir a manifestação empírica da relação entre a freqüência de compra e o 

conhecimento de preço. 

 

Com bens duráveis, é de esperar uma ligação mais robusta entre freqüência 

de compra e conhecimento do consumidor sobre preço. Muitas vezes estes produtos 

têm preços elevados e acentuada diferenciação. Logo, o preço tem maior 

importância na decisão de compra (MONROE, 2003; NAGLE e HOLDEN, 2002). 

Além disso, a compra de bens duráveis está associada a um maior envolvimento do 

consumidor no processamento de informação sobre o produto, motivando uma 

atenção maior a informações sobre preço. 

 

Assim sendo, freqüentes experiências de compra favorecem a armazenagem 

de informações de preço na memória de longo prazo do consumidor. Altos graus de 

experiência de compra e de envolvimento com certa categoria de produto tem o 

potencial de conduzir o consumidor a desenvolver melhor memória para preços 

(JACOBY e OLSON, 1977; MAZUMDAR  e MONROE, 1990).  
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Pela teoria da armazenagem múltipla da memória (SHIFFRIN e ATKINSON, 

1969), a repetição da informação de preço aumentaria a capacidade dos 

consumidores de codificar os preços de produtos. A repetição constante causa o 

exame e a elaboração da informação de preço, facilitando a transferência da 

informação da memória de trabalho para a memória permanente. Uma alta 

exposição a preços pode resultar em um conhecimento sobre preço do consumidor 

mais preciso. Esta exposição geralmente é enfatizada pela propaganda. 

 

2.8  Processo de comunicação  

 

A comunicação consiste no uso de um sinal para transmitir um significado 

(MOWEN e MINOR, 2003). Embora se possa definir comunicação de várias 

maneiras, a maioria dos profissionais de marketing concorda que comunicação é a 

transmissão de uma mensagem a partir de um emissor, para um receptor por meio 

de um canal de transmissão (SCHIFFMAM e KANUK, 2004). Além destes 

componentes básicos: emissor, receptor, canal e mensagem, outro essencial 

componente é o feedback, o qual alerta o emissor sobre como a mensagem enviada 

foi recebida. Qualquer fator externo (por exemplo, distorções do som, distorções na 

forma ou tons de uma imagem) que interfere no processo de comunicação é definido 

como ruído (SHANNON e WEAVER, 1963). 

 
Solomon (2004) narra que profissionais de marketing e anunciantes tem 

tentado entender, por meio de modelos de comunicação, como as mensagens 

podem influenciar os consumidores e mudar suas atitudes. Belch e Belch (1998) 

descrevem um modelo básico do processo de comunicação, representado no 

Esquema 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

34  

 

 
Esquema 1 – Um modelo básico do processo de comunicação  

Fonte: Belch e Belch, 1998, p. 140 

 

No modelo do Esquema 1, o processo de comunicação tem inicio quando o 

emissor codifica a mensagem que será entregue ao receptor, selecionando palavras, 

símbolos ou figuras. A codificação refere-se a como pensamentos, idéias ou 

informações são colocados em forma de mensagem, de modo a serem entendidos 

pelo receptor. O canal de comunicação é o método pelo qual a mensagem é 

transmitida do emissor para receptor. O receptor (por exemplo, consumidores de um 

mercado alvo) compartilha a informação que é decodificada, ou seja, transformada 

em um pensamento ou idéia que, geralmente, é influenciado pela estrutura de 

referência (experiências, percepções, atitudes e valores que ele traz para a situação 

de comunicação). No processo de comunicação, a mensagem está sujeita ao ruído 

(como distorção no sinal de rádio ou televisão ou distrações no ponto de recepção), 

que pode interferir em sua recepção. Um possível resultado é inapropriada 

decodificação da mensagem por meio de um sinal, símbolo ou palavra que não é 

familiar ou tem diferente significado para o receptor. O ruído pode ocorrer quando o 

emissor e o receptor não pertencem a uma área ou campo de atuação comum. 

Quanto mais comum é este campo, menos provável é a interferência do ruído. Por 

último, a resposta ou feedback caracteriza o conjunto de reações do receptor depois 

de ouvir, ver ou ler a mensagem. A resposta pode variar desde ações não 

observáveis (como a armazenagem da informação na memória) a uma ação 
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imediata (por meio de uma ligação gratuita para pedir um produto anunciado na 

televisão). O feedback é fundamental para os profissionais de marketing entenderem 

como as mensagens sobre produtos ou serviços são decodificadas pelo receptor. 

Um processo de comunicação efetivo facilita o processamento da informação pelo 

consumidor. 

 

2.8.1   Propaganda e exposição a anúncios de preços 

 

 A propaganda, no marketing, faz parte do complexo de comunicação 

(SUAIDEN, 1980). É uma importante ferramenta utilizada pelas empresas para 

comunicar seus produtos a consumidores potenciais (O’GUINN, ALLEN e SEMENIK, 

1998). Com exceção do preço encontrado no ponto de compra, a propaganda é o 

veículo principal de informações de preço e das condições de um produto (WELL, 

BURNETT e MORIARTY, 2000).  

 

A propaganda é uma comunicação impessoal paga por anunciantes 

identificados que utilizam veículos de comunicação de massa para influenciar 

determinado público (BELCH e BELCH, 1998). Malanga (1979) ressalta que 

propaganda é a difusão de idéias, sem fim comercial, e que publicidade é uma 

decorrência do conceito de propaganda, mas de caráter comercial. Entretanto, os 

dois conceitos são usados indistintamente por autores, pelas agências e órgãos de 

classe e profissionais de comunicação. Para Sampaio (2003), propaganda é a 

comunicação planejada visando persuadir e promover comportamentos em benefício 

do anunciante que a utiliza, tem caráter informativo e desperta, nos consumidores, o 

interesse pela compra de produtos.  

 

Wells, Burnett e Moriarty (2000) expõem que a propaganda é complexa 

porque diferentes anunciantes direcionam suas mensagens à públicos específicos. 

Estes autores mencionam nove tipos de propaganda, conforme descrito na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Tipos de propagandas 

 

Fonte: Wells, Burnett e Moriarty, 2000, p.6. 

Tipo de propaganda 

 

Característica 

Propaganda de 

Marca 

 

Foca no desenvolvimento a longo prazo de uma imagem ou 

identidade para um produto ou loja 

Propaganda local ou 

varejista 

 

Realça onde os produtos são oferecidos (loja). Enfatiza preço, 

disponibilidade, localização e horário de atendimento. 

Propaganda política É parte do processo político, com finalidade de persuasão do eleitor a 

votar em certos candidatos. 

 

Propaganda diretiva Direciona o consumidor, já predisposto a comprar, a procurar um 

determinado fornecedor ou produto (por exemplo, páginas amarelas). 

 

Propaganda de 

resposta direta 

Tenta estimular a venda diretamente. O consumidor pode responder 

por telefone ou correspondência, e o produto é entregue pelo correio 

ou outro serviço de entrega. 

 

Propaganda 

business-to-business 

 

Compreende mensagens diretas a varejistas, atacadistas e 

distribuidores, bem como a compradores industriais ou profissionais 

(como advogados e médicos). 

 

Propaganda 

institucional 

 

Também conhecida como propaganda corporativa. A mensagem 

enfatiza o estabelecimento da identidade ou perspectiva da 

corporação.  

 

Propaganda de 

utilidade pública 

A mensagem é comunicada em favor da sociedade ou por uma boa 

causa (contra o tabagismo, trabalho infantil, etc). Geralmente o 

espaço e tempo são cedidos por veículos de comunicação e a 

elaboração não é cobrada pelos profissionais de criação. 

 

Propaganda 

interativa 

É endereçada ao consumidor que tem acesso a computador e a 

internet. Seu conteúdo é mostrado via paginas da Web com anúncios, 

etc,.  
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Sampaio (2003) descreve que o processo de geração e realização da 

propaganda  compreende o anunciante, o veículo de comunicação e o consumidor. 

O primeiro é aquele que tem alguma coisa a comunicar e a influenciar o público alvo. 

Entre o anunciante e o consumidor existe o veículo de comunicação (televisão, 

jornal, revista, cartaz, etc.), que torna a mensagem acessível ao consumidor. Este, 

por sua vez, pode ou não se influenciar por ela. Para a viabilização eficiente e eficaz 

deste processo, desenvolveu-se ampla tecnologia sobre propaganda, utilizando-se 

áreas do conhecimento humano como artes plásticas, literatura, cinema música, 

dança, administração, estatística, sociologia e psicologia. 

 

Wells, Burnett e Moriarty (2000) mostram que, independentemente dos 

objetivos específicos do patrocinador, a propaganda tem três funções principais: a) 

disseminar informações, raciocínios e idéias que permitam aos consumidores 

estarem mais informados sobre produtos; b) incentivar a tomada de decisões pelos 

consumidores, fornecendo-lhes razões para a mudança de marcas, ressaltando 

atributos, qualidade, preço e garantias ou o endosso de uma celebridade; c) lembrar 

ao consumidor o nome de uma marca, seus benefícios e valores, ajudando-o a 

reforçar a decisão de compra.      

   

Sampaio (2003) nota que a os bens de consumo são os que mais se valem 

da propaganda em quantidade, qualidade e freqüência. É geralmente destinada ao 

consumidor final e representa a principal força de comunicação e venda. No caso de 

bens não-duráveis de consumo por impulso, exerce um efeito quase simultâneo à 

sua veiculação, motivando reações imediatas dos consumidores. Para bens 

duráveis, cuja compra é feita do modo mais racional e cauteloso, seus efeitos se dão 

mais na construção de uma boa imagem e motivação de um desejo latente de 

consumo do que de impulso imediato de compra. 

 

 O’Guinn, Allen e Semenik (1998) destacam quatro papéis da propaganda  

relacionados ao processo de marketing nas organizações: a) no mix de marketing; b) 

na segmentação, diferenciação e posicionamento de produto; c) na geração de 

receitas e lucros; d)  na satisfação do consumidor. 

 



 

 

38  

 

No mix de marketing – a concepção, apreçamento, promoção e distribuição 

de produto compreendem um programa de marketing completo. A eficácia do 

programa depende de quais elementos do mix enfatizar e como combiná-los para 

atrair e servir os clientes. Estes elementos do mix de marketing são importantes para 

determinar a natureza e os esforços de propaganda. Uma propaganda eficaz 

comunica ao público alvo o valor do produto que a empresa tem a oferecer.  

 

Segmentação, diferenciação e posicionamento do produto – a estratégia de 

segmentação (divisão de um mercado heterogêneo em segmentos mais 

homogêneos) fundamenta-se nas diferentes necessidades de uma pessoa ou 

grupos de pessoas. O papel da propaganda na segmentação é desenvolver 

mensagens que apelem para os desejos e as necessidades de diferentes 

segmentos e transmita estas mensagens por meio de um canal apropriado. Na 

diferenciação de produto, a propaganda pode ajudar a criar uma distinção, na mente 

do consumidor, entre as marcas de uma organização e as de seus concorrentes. Se 

o produto não for percebido como distinto e atrativo pelos consumidores, então estes 

não terão razão para escolhe-los entre outros, ou pagarem um preço mais alto por 

uma marca melhor. Assim como a diferenciação, o posicionamento depende da 

imagem do produto percebida pelo consumidor. Tal percepção está relacionada a 

dimensões como qualidade, gosto, preço ou valor social em relação às mesmas 

dimensões em outras marcas. Essa posição distinta de valor percebido na mente do 

consumidor é, então, comunicada através da propaganda. 

 

Geração de receitas e lucros – quando uma marca tem atributos, preço, 

distribuição e comunicação apropriadas, as vendas provavelmente são 

incrementadas e a empresa gera receita. A propaganda pode ajudar a criar uma 

maior flexibilidade no apreçamento, contribuindo para a economia de escala e a 

lealdade a marca. A geração de demanda para um produto em grande escala 

aumenta a produção e os custos fixos são distribuídos por unidades produzidas, 

reduzindo o custo unitário de produção. A propaganda contribui diretamente para a 

lealdade a marca, persuadindo e lembrando o consumidor das satisfações e valores 

relacionados a ela. Quando os consumidores são leais a marca, eles geralmente são 

menos sensíveis a aumentos de preços destas marcas (inelasticidade da demanda). 
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Isto possibilita às empresas flexibilidade para aumento de preço e elevar as margens 

de lucro.  

 

Satisfação do consumidor – a propaganda pode comunicar como uma marca 

ou produto atende certas necessidades e certos desejos, atraindo consumidores 

para os produtos que eles acham proporcionar satisfação. Liga a imagem e o 

significado da marca ao ambiente social, passando a idéia de conexão pessoal ao 

consumidor.  

 

2.9 Processamento da informação  

 

 As empresas transmitem informações aos consumidores por meio de 

mensagens  (MOWEN e MINOR, 2003). Em geral, a informação é veiculada em 

promoção de vendas, relações públicas, venda pessoal e, em especial, propaganda 

(WELL, BURNETT e MURIARTY, 2000). Esta comunicação precisa integrar-se aos 

demais elementos do mix de marketing (O’GUINN, ALLEN e SEMENIK, 1998). A 

base de conhecimento dos consumidores sobre categorias de produto e preços 

pode ser influenciada por propagandas (ESTELAMI e DE MAEYER, 2004). Os 

profissionais de marketing amiúde têm o desafio de fazer os consumidores 

captarem, compreenderem e lembrarem de informações sobre um produto. A eficaz 

gestão de produto e propaganda, bem como a adequada comunicação de preço, 

exige entender o processamento da informação pelo consumidor. 

 

  O processamento da informação pelo consumidor é a circunstância pela qual 

ele é exposto às informações, presta atenção nelas, as compreende, as posiciona 

na memória e as armazena para uso posterior (MOWEN e MINOR 2003). A 

informação é obtida pelo consumidor por meio dos sentidos. Os estímulos naturais e 

as percepções que se têm deles são bem distintos. A interpretação e os significados 

procedentes dos estímulos e das percepções resultam do processamento da 

informação. Este processamento é representado no Esquema 2.  
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Esquema 2 – Um modelo de processamento de informação pelo consumidor 

Fonte: Mowen e Minor, 2003, p. 44  

 

Três fatores influenciam o processamento de informações: percepção, 

envolvimento do consumidor e memória. A percepção é o processo pelo qual um 

indivíduo seleciona, organiza e interpreta estímulos em um quadro significativo e 

coerente do mundo (SCHIFFMAN e KANUK, 2004). Na exposição inicial, os 

consumidores recebem a informação por meio dos sentidos. Na fase de atenção, 

eles se concentram em um estímulo e, para ele, direcionam sua capacidade de 

processamento. Depois, no estágio de compreensão, a informação é organizada e 

interpretada a fim de se captar seu significado.  

 

O segundo fator a influenciar o processamento de informação é o 

envolvimento do consumidor, como a importância percebida ou o interesse pessoal 
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em relação à aquisição, ao consumo e à oferta de uma produto (CELSI e OLSON, 

1988), ou seja, é como a relevância percebida por um indivíduo em um objeto 

baseado em suas necessidades, seus valores e interesses (ZAICHKOWSKY, 1985). 

O envolvimento, por sua vez, determinará se o consumidor passará do estágio de 

exposição para o de atenção, chegando ao estágio de compreensão do processo de 

percepção. Finalmente, a função memória, influenciada pelo envolvimento, exerce 

seu papel em cada um dos estágios (Esquema 2). 

 

A memória é fundamental na decisão do consumidor (SHAPIRO e 

KRISHNAN, 2001), ela ajuda a orientar os processos de exposição e atenção, ao 

permitir que os consumidores antecipem os estímulos com os quais podem vir a ter 

contato. Auxilia a compreensão ao armazenar o conhecimento do consumidor 

acerca do ambiente. Esta base de conhecimento pode ser acessada para ajudar a 

pessoa a entender o significado do estímulo. 

 

2.9.1 Aprendizado cognitivo 

 

Pela teoria da aprendizagem cognitiva, o tipo de aprendizagem mais 

característico dos seres humanos é a solução de problemas (SCHIFFMAN e 

KANUK, 2004). A habilidade em solucionar problemas possibilita ao indivíduo 

controlar o meio a que ele pertence, enfatizando o papel da motivação e o processo 

mental na resposta a um estímulo. A aprendizagem cognitiva envolve um complexo 

processamento mental de informações.  

 

Para Solomon (2004), a teoria do aprendizado cognitivo ressalta a 

importância dos processos mentais internos. O sujeito utiliza ativamente a 

informação para controlar as circunstâncias do ambiente à sua volta, agindo como 

um solucionador de problemas. Esse aprendizado é realizado por meio da memória. 

A aquisição e armazenagem da informação ao longo do tempo será disponibilizada 

quando for necessária. 

 

A aprendizagem cognitiva é responsável pelo modo como as pessoas 

estabelecem associações entre conceitos, memorizam seqüências de conceitos, 

resolvem problemas e têm idéias (MOWEN e MINOR, 2003). Esse aprendizado 



 

 

42  

 

implica um processo intuitivo de formulação de proposições por meio do qual as 

pessoas adaptam suas crenças para compreender novos dados (HOCH e 

DEIGHTON, 1989). O aprendizado cognitivo é um processo ativo, no qual as 

pessoas procuram controlar as informações (PAXTON e JOHN, 1997).  

 

2.9.2   Níveis de processamento na memória 

 

Segundo De Toni e Schuler (2003), para a psicologia cognitiva 

contemporânea não há apenas uma, mas diversas memórias funcionalmente 

distintas. Bettman (1979) sugere que o modelo de memória de armazenamento 

múltiplo é dominante. Proposto por Shiffrin e Atkinson (1969), ele é composto por 

três sistemas de memória: sensorial, temporária e permanente. São diferentes 

sistemas de armazenagem, cada qual com diferentes funções e características. O 

processamento da informação ocorre em estágios, conforme o Esquema 3. 
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Informação
recebida

SISTEMAS
SENSORIAIS DE

MEMÓRIA

MEMÓRIA
TEMPORÁRIA

Como é
processada a
informação

A pessoa
presta atenção
à informação?

MEMÓRIA
PERMANENTE

A informação
se perde após

uma fração
de segundos

A informação
se perde após

cerca de
15 segundos

A informação
é mantida na

memória
temporária

durante mais
tempo

Se a informação
for necessária

mais tarde, será
transferida para a

memória
temporária

Não

Não há
processamento

Processamento
superficial

Processamento
profundo

Esquema 3 – Modelo de Memória de Atkinson-Shiffrin  

Fonte: Davidoff (2000) 

 

A memória sensorial permite a armazenagem das informações recebidas do 

mundo exterior pelos sentidos. Para Healy (2001): “A memória sensorial reflete a 

sensação ou percepção original de um estímulo”. Embora estas sensações durem 

apenas alguns segundos, são suficientes para determinar se o indivíduo deve 

investigá-las posteriormente. Se a informação é retida para processamento futuro, 

ela é transferida para a memória temporária (DAVIDOFF, 2000). 



 

 

44  

 

A memória temporária (ou de trabalho) armazena a informação por um curto 

período de tempo, tem capacidade limitada. Depois a informação é integrada à 

memória permanente ou é descartada e esquecida (STERNBERG, 2000; HEALEY, 

2001). Caso a informação não seja exercitada por meio da repetição silenciosa, ela 

se perderá em aproximadamente 30 segundos (SHIFFRIN e ATKINSON, 1969). O 

envolvimento do indivíduo influenciará a capacidade da memória temporária 

(KAHNEMAN, 1973). Quanto mais vezes uma informação, na memória temporária, 

for submetida a repetição, maior a probabilidade de ser lembrada no futuro 

(KLATZKY,1980;  VALLAR 2001).  

 

A memória permanente permite reter a informação por um longo período de 

tempo. Nela fica armazenado o conhecimento que o indivíduo tem do mundo, o 

significado das palavras e os fatos que fundamentam a habilidade cognitiva 

(KLATZKY, 1980; LÉVY, 2000, DAVIDOFF, 2000; STERNBERG, 2000, LEMOS, 

2002). As pessoas armazenam e recuperam informações na memória por meio de 

processos de controle, os quais podem influenciar, de formas consciente e 

inconsciente, a codificação e a recuperação de informações (BETTMAN, 1979). A 

codificação refere-se à transferência de informações da memória temporária para a 

memória permanente. Neste estágio, a informação é registrada e será reconhecida 

pelo sistema, depois é armazenada e integrada às informações já existentes, até 

serem utilizadas. Já na recuperação acessa-se a informação armazenada 

(SCHIFFMAN e KANUK, 2004) e desejada (SHIFFRIN e ATKINSON 1969). O sujeito 

pode lembrar com mais facilidade quando o material codificado ou aprendido possui 

associação com algo conhecido e significativo para o ele (LOGIE e SALA, 2001; 

LOCKHART, 2001).  

 

Além dessa caracterização da estrutura básica da memória (BETTMAN, 

1979), deve-se considerar como os indivíduos usam a memória. Este autor ressalva 

que os consumidores têm várias estratégias de como e o que processar, o que e 

como armazenar na memória permanente e como recuperar informações, que são 

os controles de processos (ATKINSON e SHIFFRIN, 1969). Embora em muitos 

casos a armazenagem e o acesso a informação possam ser quase automáticos, eles 

também podem ser complicados e difíceis. 
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Bettman (1979) ainda relata existir uma memória externa, onde a informação 

está disponível sem a necessidade de ser armazenada na memória do individuo. 

Durante a escolha de produtos, o consumidor pode valer-se de pacotes de 

informações, lista de produtos, guias de compras ou anúncios recortados, levados à 

lojas como parte do sistema externo de memória, o qual existe juntamente com um 

conjunto de controle utilizável para interagir com o sistema de memória do 

consumidor. A informação pode ser recuperada da memória, interpretada e 

processada para uso posterior. Estas duas funções, naturalmente, não seriam 

independentes; ocorreriam simultaneamente em quase todas as circunstâncias. 

 

Estelami e De Maeyer (2004), fundamentados nesse modelo de memória de 

armazenamento múltiplo (SHIFFRIN e ATKINSON, 1969), sugerem que exposições 

crescentes a propagandas de produtos aumentam a probabilidade de codificação e 

retenção das informações apresentadas. Isto não só facilitaria a transferência da 

informação comunicada da memória temporária para a memória permanente, mas 

também promoveria a futura recordação do estímulo apresentado pelos anúncios.  

 

2.9.3  Nível de adaptação do consumidor  

 

A teoria do nível de adaptação (HELSON, 1964) sugere que os consumidores 

passam por algum processo de adaptação. O nível de adaptação representa os 

efeitos de todas as estimulações passadas e presentes, com as quais os 

consumidores se acostumaram. A resposta de um indivíduo a um estímulo 

dependerá em parte do seu nível de adaptação. Helgeson e Beatty (1987) 

argumentam que a codificação de um estimulo gera vestígios de memória. Contudo, 

a precisão da recuperação destes vestígios varia dramaticamente. Todo o processo 

ocorre em relação a informações existentes e armazenadas na memória. A estrutura 

de conhecimento existente serve como padrão de referência internalizado para a 

codificação do estímulo recebido (CRAIK e LOCKHART, 1972).  

 

Para Helgeson e Beatty (1987), a teoria da adaptação (HELSON, 1964) 

explica a formação de preços de referência. Os consumidores adaptam-se a uma 

determinada imagem, a um estilo de mensagem durante um certo período. Para o 

estímulo de preço, esta adaptação, ou estrutura de referência, tem sido definida 



 

 

46  

 

como preço de referência (GABOR  e GRANGER, 1966; SCITOVSKY, 1945). A 

base do conhecimento de preço dos consumidores formam as suas expectativas em 

relação aos preços dos produtos no mercado (MONROE, 2003). Essas expectativas, 

referidas como preços de referência internos, são uma indicação daquilo que os 

consumidores esperariam pagar ou acham que o produto vale (MORRIS e MORRIS, 

1994).  

 

Morris e Morris (1994) relatam que o nível de adaptação, ou preço de 

referência do comprador, influencia o julgamento de outros preços, determinando a 

sua conduta. Esse nível de adaptação está sujeito a influências, ao longo do tempo, 

com estímulos focais e situacionais. Os estímulos focais são fenômenos a que o 

comprador reage diretamente, como os preços reais anunciados no mercado. Os 

estímulos situacionais são caracterizados pela condição de compra e seu contexto, 

as táticas de vendas e a pressão sobre o qual o comprador se encontra. Os 

compradores tendem a ajustar seus níveis de adaptação para serem consistentes 

com os estímulos. As percepções de preços resultam da circunstância presente, 

experiências passadas e condições física e psicológica do comprador. 

 

Portanto, a adaptação do consumidor a um estímulo tem conseqüências para 

as estratégias de produto e propaganda. Exposições a informações de categorias de 

produtos podem levar ao desenvolvimento de uma memória implícita, baseada nas 

categorias apresentadas, utilizável em decisões subseqüentes (WINER, 1986). Para 

Estelami e De Maeyer (2004), o preço vinculado a propaganda, em exposições 

gerais e crescentes ou selecionadas pelo próprio consumidor, pode contribuir para o 

conhecimento sobre preços. Facilita-se a elaboração das informações e um 

conhecimento de preços mais preciso (JACOBY  e OLSON, 1977; SAWYER, 1975). 

Logo, esse conhecimento do consumidor sobre preço é relacionado positivamente a 

anúncios na categoria de produto.  

 

 

 

 

 

 



 

 

47  

 

2.10 Uso da Relação  Preço–Qualidade 

 

O entendimento das expectativas do consumidor é capaz de impactar as 

estratégias de preço (MOWEN e MINOR, 2003). Em geral, quanto maior o preço 

cobrado, menor a probabilidade de o consumidor comprar um determinado produto. 

Entretanto, em algumas circunstâncias, os consumidores desenvolvem expectativas 

quanto à relação preço-qualidade. Eles podem, dentro de certas faixas de preço de 

um produto, ter expectativas de que preços mais altos indiquem um produto de 

qualidade melhor (MONROE, 1976). Para alguns compradores, o aspecto mais 

saliente do preço é a conotação de qualidade. O que não é clara é a extensão em 

que os clientes associam diretamente preços mais elevados a qualidade mais 

elevada e vice-versa (MORRIS e MORRIS, 1994). 

 

2.10.1  Percepções de preço, qualidade e valor 

 
Apesar do interesse dos profissionais de marketing em saber quais fatores 

influenciam a percepção de valor dos consumidores, ainda urge contar com estudos 

sobre o tema (DODDS, MONROE e GREWAL, 1991). A ausência de uma acepção 

mais consistente sobre valor percebido é atribuída ao fato de que este é um conceito 

abstrato,  inter-relacionado e freqüentemente confundido com qualidade, benefícios 

e preços (ROCKFELLER, 1986; ZEITHAML, 1998). Qualidade e preço percebidos se 

combinam para influenciar o valor percebido de uma marca, o qual será menor, 

quanto maior  for o preço do produto. Ele pode ser entendido como a associação 

que os consumidores fazem entre qualidade e preço percebidos ao avaliar uma 

marca (CHANG e WILDT, 1994). Não obstante as inúmeras pesquisas que direta e 

indiretamente verificam a relação preço-qualidade percebida, não está claro se 

foram determinadas as fronteiras de quando e sob quais condições os consumidores 

consideram a qualidade com base em preços ou em outras informações (MONROE 

e DODDS, 1988; PETERSON e WILSON, 1985). Outro ponto é o caráter ocasional, 

ou a falta de continuidade, da pesquisa empírica sobre o tópico, cujos resultados 

não foram substanciais. Peterson e Wilson (1985)  concluíram  que “a relação preço-

qualidade percebida não é geral e tampouco robusta”.    
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Assim sendo, Monroe e Krishnan (1985) desenvolveram um modelo, em cima 

da conceitualização de valor percebido de Monroe (1979), relacionando preço, 

qualidade percebida, sacrifício percebido, valor percebido e propensão à compra, 

delineado no Esquema 4. Nele o preço é um estímulo percebido pelos 

consumidores, uma característica externa objetiva de um produto. Portanto, preço 

tem tanto propriedades externas objetivas como representações internas subjetivas, 

ambas derivadas de tal estímulo, resultando em significado para o consumidor 

(JACOBY e OLSON,1977). Percepções do mesmo estímulo de preço podem variar 

entre os consumidores e também para um consumidor devido à gama de produtos, 

situações de compra e tempo (COOPER, 1969). 

 

Preço
Objetivo

Percepção de
Preço

Sacrifício
Percebido

Qualidade
Percebida

Valor
Percebido

Propensão à
compra

+

+

+

-

+

Esquema 4 –  Modelo de Valor Percebido de Monroe e Krishnan 

Fonte: DODDS; MONROE; GREWAL, 1991, p. 30 

 

Seguindo no modelo do Esquema 4, preço pode significar tanto uma medida 

do sacrifício necessário para a compra de um produto como um indicador de 

qualidade. Maiores preços conduzem a uma percepção maior de qualidade e a uma 

maior propensão à compra. Ao mesmo tempo, um maior preço é uma medida 

monetária do que deve ser sacrificado para a compra de um produto, o que também 

pode conduzir a menor disposição à compra. A troca cognitiva entre percepções de 

qualidade e sacrifício resulta na percepção de valor percebido, influenciando a 

propensão à compra (Esquema 4). Essa troca foi observada por SCITOVSZKY 
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(1945) como uma situação paradoxal, na qual a commodity oferecida a um menor 

preço do que a concorrência seria tanto mais atraente para o consumidor (por ser 

mais barata), quanto menos atrativa (pela qualidade inferior suspeita).  

 

2.10.2   Preço como indicador de qualidade 

 
É geralmente aceito que o preço pode influenciar a escolha de produtos pelo 

consumidor tanto como indicador de custo como indicador de qualidade (GABOR e 

GRANGER, 1966). A teoria da demanda fundamenta-se na primeira destas funções, 

enquanto a segunda tende a ser tratada como fenômeno anormal, excepcional e de 

menor importância. De fato, segundo estes autores, é de conveniência analítica 

considerável ignorar o preço como indicador de qualidade. Sem isso a função 

utilidade tem de incorporar um conjunto adicional de variáveis independentes, com 

os preços de todos os produtos no mercado. O problema não é insolúvel, mas 

conduz a dificuldades que vêm com a negação da relevância deste aspecto do 

preço. Tal negação está implícita no postulado básico da teoria da demanda, no 

sentido de que o consumidor tem uma completa e correta informação sobre os 

preços de todos os produtos do mercado. A utilidade de qualquer outra propriedade 

do produto, diferentemente do preço, é redundante.  

 

Gabor e Granger (1966) asseveram que o preço serve como indicador de 

qualidade com mais freqüência do que é geralmente acreditado e que o 

reconhecimento deste fenômeno pode conduzir a uma melhor compreensão do 

comportamento do consumidor. Eles propuseram que o consumidor fundamenta a 

intenção de compra em dois limites de preço: a) um superior, além do qual o objeto 

seria julgado muito caro; b) um inferior, abaixo do qual a qualidade é suspeita. Fora 

dos limites, o preço atua como indicador de qualidade. Na faixa interior o limite é 

menos definido, ou seja, nela o preço não atua como barreira absoluta para a 

compra. Ele pode ainda atuar como indicador de qualidade, especialmente no caso 

em que o consumidor não tem experiência anterior com uma marca ou um produto. 

Esse conceito de limites considera imperfeito o conhecimento do consumidor sobre 

preço, sendo mais consistente com situações reais do que a teoria da demanda. 
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Nesta linha, surge a questão de como os compradores combinam os dois 

limites, gerando percepções tanto de preço como de qualidade (MORRIS e 

MORRIS, 1994). Tais percepções (ou avaliações subjetivas) podem diferir dos níveis 

objetivos ou reais de preço e qualidade. Um quadro mental do processo que os 

clientes percorrem está no Esquema 5. 

 

Esquema 5 – Aspectos subjetivos de relacionar preço com qualidade 

Fonte: Morris e Morris, 1994, p. 80 
  
  

O Esquema 5 sugere que os compradores primeiro classificam o preço de um 

produto, julgando os níveis de preço reais encontrados numa escala de classificação 

subjetiva (por exemplo, extremamente caro – muito barato). Ao mesmo tempo, 

classificam a qualidade encontrada com uma escala subjetiva (por exemplo, 

destacada – ruim). Depois tentam equipará–los, traçando uma linha a partir da qual 

o item se classifica na escala de preços até onde ele se classifica na escala de 

qualidade. Se a linha for horizontal (como uma linha reta indo do preço “barato” à 

qualidade “apenas aceitável”) o comprador terá encontrado uma relação consistente 
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entre preço e qualidade. Havendo declive na linha (negativo ou positivo), então o 

preço e a qualidade são inconsistentes. 

 

Morris e Morris (1994) também relatam que os compradores levam ao 

processo um padrão de desempenho para o preço e a qualidade, baseado em 

experiências de compra anteriores. A disposição dos compradores para compararem 

seus padrões de desempenho com a relação preço-qualidade depende da linha. 

Quando o declive é razoavelmente grande, os compradores hesitam em prosseguir, 

optando em não comprar.    

 

Para Scitovszky (1945) a utilização do preço como indicador de qualidade não 

é irracional, mas representa a crença de que o preço dos produtos no mercado é 

determinado por forças recíprocas de oferta e demanda. Tais forças conduziriam a 

uma ordem “natural” de produtos concorrentes em uma escala de preços, resultando 

em relação positiva entre preço e qualidade do produto. Assim, dada a crença que 

preço e qualidade estão relacionados positivamente, é natural que os consumidores 

utilizem o primeiro como indicador de qualidade. Subseqüentemente, economistas e 

acadêmicos de marketing estenderam o argumento para incluir outros sinais de 

qualidade do produto, como marca, informações da loja e propaganda. 

 

Segundo Monroe (2003), os primeiros estudos sobre a relação preço-

qualidade percebida consideraram o preço como o único diferencial de informação, 

mostrando que a percepção de qualidade era função do preço. Então, o consumidor 

não utiliza o preço somente como medida de custo ou sacrifício monetário, mas 

também como indicador de qualidade. Nas categorias de produtos em que essa 

associação é forte, preços altos podem significar maiores níveis de qualidade 

(SIVAKUMAR  e RAJ, 1997). A relação é ainda mais robusta para bens duráveis, 

desde que sejam tecnicamente mais complexos do que bens não duráveis e a 

qualidade, mais difícil de se determinar (MONROE, 2003). Os consumidores podem 

também considerar produtos mais caros como de melhor qualidade se: a) o preço é 

a única informação disponível; b) a qualidade das marcas no mercado difere 

significantemente entre si; c) a diferença de preços entre os produtos oferecidos no 

mercado é considerável (MONROE, 1973). 
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Quando os consumidores não têm informações sobre um produto, fazem 

inferências a partir dos atributos de outros produtos (AIZEN e FISHBEIN, 1980; 

TROUTMAN e SHANTEAU, 1976). Por sua vez, produtos, informações ou visual da 

loja também representam uma série de sugestões utilizadas pelos consumidores, 

quando julgadas confiáveis, como dicas ou indicadores de qualidade (MONROE, 

2003) que podem ser extrínsecas ou intrínsecas ao produto. As pistas extrínsecas 

são atributos, como preço ou marca, não constituindo parte do produto. As pistas 

intrínsecas são também características, mas não podem ser modificadas sem que se 

alterem as propriedades físicas do produto. 

 

 Rao e Monroe (1989) estenderam o modelo original do Esquema 4, em que 

marca percebida, nome da loja percebido, país de origem e garantia do produto são 

pistas externas. Elas poderiam afetar a relação preço-qualidade percebida, afetando 

a disposição a comprar. O Esquema 6 mostra estas extensões. A percepção de 

qualidade comparada com o sacrifício monetário permanece no modelo estendido. O 

preço atual é substituído pelo preço percebido, pois os compradores podem ter 

diferentes percepções sobre ele. 

 

   Esquema 6 - Modelo de Valor e Preço Percebido estendido 

   Fonte: MONROE, 2003, p. 161 
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À medida que os consumidores se tornam familiares com o produto, 

provavelmente utilizam dicas intrínsecas ou pistas extrínsecas, além do preço, como 

indicadores de qualidade do produto (MONROE, 2003). Já compradores com maior 

experiência com um produto utilizam tanto as dicas intrínsecas e extrínsecas quanto 

o preço, dependendo do fato de seus conhecimentos incluem informações confiáveis 

de preço como indicador de qualidade, ou seja, se os consumidores sabem que há 

uma relação positiva ente preço e qualidade do produto.  

 

Mas se a qualidade de um produto não é claramente perceptível por meio de 

sugestões diferentes do preço, este é usado como indicador de qualidade (DODDS, 

MONROE e GREWAL,1991; GARBOR e GRANGER,1966; SCITOVSZKY, 1944).  

Tal fato também é observado quando compradores potenciais não podem descobrir 

a qualidade objetiva de um produto antes da compra e faltam outras pistas, como 

nome da marca, origem ou uma recomendação confiável para guiar as decisões 

(NAGLE e HOLDEN, 2002). Embora a associação entre preço e qualidade possa 

refletir variações na percepção de qualidade (LINCHTENSTEIN e BURTON, 1989), 

isto também é conseqüência da incapacidade dos consumidores de determinar a 

qualidade do produto via outra fonte de informação, fora o preço (GABOR e 

GRANGER, 1966; MONROE, 2003). Aí a utilização da informação de preço pelo 

consumidor pode ser um indicador de qualidade do produto, além de um 

determinante de gasto monetário (ESTELAMI e DE MAEYER, 2004). Aumenta-se a 

importância de informações de preços e motivam-se os consumidores a 

desenvolverem uma memória sobre eles. Pelo exposto, é esperado que a utilização 

da sugestão preço-qualidade tenha um impacto positivo no conhecimento de preço. 

 

2.11   Hipóteses a pesquisar 

 

O papel fundamental das hipóteses na pesquisa é sugerir explicações para os 

fatos (GIL, 1987). Elas são proposições que antecipam à comprovação de uma 

realidade existencial, caracterizando uma conjectura que precede a construção dos 

fatos (TRUJILLO, 1974). São sentenças declarativas e relacionam de alguma forma 

variáveis a variáveis. Ao exprimirem relações, reclamam a verificação das relações 

enunciadas (KERLINGER, 1980). Para Selltiz et al. (1965) hipóteses são 

formulações aceitas provisoriamente para obter suas implicações lógicas 
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sistematicamente e corroborar o acordo delas com os fatos existentes ou 

determinados. Bunge (1976) relata que as hipóteses devem ter: consistência lógica, 

compatibilidade com o corpo de conhecimentos científicos e capacidades de serem 

submetidas a verificação. Tanto Trujilo (1974) quanto Goode e Hatt (1968) ensinam 

que as hipóteses devem ser conceitualmente claras, terem referências empíricas, 

ser específicas, estar relacionadas com as técnicas disponíveis e estar ligadas com 

teoria. São características essenciais das hipóteses: plausibilidade, consistências 

interna e externa, especificidade, verificação, clareza, simplicidade, economia, 

enunciados e capacidade de explicar o problema (RUDIO, 1980). 

 

As questões desta dissertação, são avaliar o Conhecimento do Consumidor 

sobre Preços em categorias de produtos de bens duráveis e seus possíveis 

determinantes que são Envolvimento com o Produto, Exposição à Propaganda e 

Utilização da Relação Preço-Qualidade. Estas questões desembocam na verificação 

das hipóteses a seguir no Brasil, já que Estelami e De Maeyer (2004) delas trataram 

no exterior.  

 
H1. O conhecimento do consumidor sobre preço em uma categoria de 
produto é relacionado positivamente ao seu envolvimento com ela. 

 
H2. O conhecimento do consumidor sobre preço em uma categoria é 
relacionado positivamente à exposição do consumidor a anúncios de 
preços. 

 
H3. O conhecimento do consumidor sobre preço em uma categoria é 
relacionado positivamente à utilização da relação  preço-qualidade. 
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CAPÍTULO 3 – MÉTODO DA INVESTIGAÇÃO EMPÍRICA 
 
3.1  Objetivos da investigação empírica 

 

O objetivo da investigação empírica desta dissertação foi testar as hipóteses 

enunciadas ao final do capítulo anterior, averiguando-se a relação do Conhecimento 

do Consumidor sobre Preços de bens duráveis com potenciais determinantes 

(Envolvimento com o Produto, Exposição à Propaganda e Uso da Relação Preço-

Qualidade (ESTELAMI, 1998; ESTELAMI e DE MAEYER, 2004).  

 

3.2   Tipo de pesquisa 

 

Pela natureza do problema de pesquisa desta dissertação, optou–se por uma 

investigação descritiva. Esta modalidade não evidencia nexos de causa e efeito, que 

só podem ser inferidos com um estudo causal. No entanto, a pesquisa descritiva tem 

utilidade de previsão (AAKER, KUMAR e DAY, 2001), possibilitando determinar e 

descrever relações entres variáveis do fenômeno de interesse. 

 

3.3   Plano amostral 

 

A população ou universo de pesquisa desta dissertação foram os 

consumidores da cidade de São Paulo maiores de dezoito anos. Utilizou-se uma 

amostra não probabilística de duzentos consumidores, obtida por conveniência em 

pontos de fluxo para o comércio desta cidade nas zonas: a) sul (Largo de Santo 

Amaro); b) oeste (Largo de Pinheiros e Avenida Brigadeiro Faria Lima); c) leste 

(Praça Silvio Romero e Metrô Tatuapé); d) norte (Avenida Voluntários da Pátria).  

 

3.4   Variáveis dependente e independente 

 
O termo variável é dos mais aplicados na linguagem das ciências sociais 

(GIL, 1987). Segundo Koche (1979), variáveis são características, propriedades ou 

fatores, mensuráveis ou potencialmente mensuráveis, por meio dos valores que 

assumem discerníveis em um objeto de estudo. Kellinger (1973) destaca que 

variáveis são conceitos ou construtos que apresentam diferentes valores. Para 



 

 

56  

 

Richardson et al., (1999) elas possuem duas características principais: a) são 

aspectos observáveis de um fenômeno; b) devem apresentar variações ou 

diferenças em relação ao mesmo ou outros fenômenos. Podem ser classificadas em 

independente, dependente e interveniente (LAKATOS, 2000). A primeira determina 

ou afeta outra variável. A segunda consiste nos valores a serem explicados; já a 

terceira é manipulada pelo investigador com a finalidade de impedir que interfira na 

relação entre variáveis independente e dependente (FACHIN, 2001). 

 
A variável dependente (explicada) desta dissertação é o Conhecimento do 

Consumidor sobre Preço. Os seus três potenciais determinantes (Envolvimento com 

o tipo de Produto, Exposição à Propaganda e Uso da Relação Preço-Qualidade) são 

as variáveis independentes (explicativas). É o que mostra o Esquema 7. 

 

 

 

Esquema – 7  Determinantes do conhecimento de preço investigados na 

dissertação 

 

 

 

 

Envolvimento com a
categoria de produto

Exposição à
propaganda

Uso da relação preço-
qualidade

Conhecimento do
consumidor sobre

preço
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3.5  Mensuração e escalas 

Para mensurar a variável dependente, Conhecimento do Consumidor sobre 

Preço, adotou-se a fórmula de Estelami e De Maeyer (2004). Foi pedido aos 

respondentes que estimassem o preço de varejo dos oito produtos descritos no 

Tabela 3, os quais foram selecionados aleatoriamente entre os bens duráveis 

comercializados e anunciados pelas empresas Casas Bahia, Lojas Cem, Casas 

Pernambucanas e Ponto Frio. De acordo com A Segmentação do Comércio 

Varejistas (2000), estas lojas são especializadas na venda de grande variedade de 

produtos, realizam propaganda intensa e operam muitas vezes em parceria com os 

fabricantes. A variabilidade de produtos, as estratégias de propaganda e as vendas 

destes varejistas geralmente estão vinculadas à mídia de massa (horário nobre em 

canais de televisão aberta e por assinatura) e revistas de grande circulação nacional  

(como a Revista Veja). São capazes de direcionar os produtos anunciados a 

consumidores de diferentes classes sociais. Na determinação do preço real dos 

produtos, tomou-se como referência o preço deles nestas lojas referentes a julho de 

2005 (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Produtos avaliados na pesquisa empírica  

  

Produto Marca Modelo Preço à 
vista 

1. Televisor 29” Panasonic TC29 KM04 R$ 1.299,00  

2. Relógio esportivo Dumont Digital DM4 106M R$    149,90 

3. Micro System Gradiente ASM 430 R$    649,00 

4. DVD player Gradiente DT 350 portátil R$    349,00 

5. Fogão Continental Charme Plus 4 bocas R$    479,00 

6. Câmera fotográfica YASHICA EZ  MATE R$    159,00 

7. Refrigerador Cônsul Uma porta LM 
Máster CRP 38 

R$ 1.399,00 

8. Lavadora de roupas General Eletric 8 Kg R$ 1.349,00 
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A acurácia das estimativas foi avaliada comparando-se o preço real e o preço 

estimado, pelo respondente, para cada produto. Ela foi medida pelo Desvio Absoluto 

Porcentual (DAP):  

 

DAP =   Preço Real – Preço Estimado   x 100 

            Preço Real 

 

Esta fórmula do conhecimento de preço é consistente com outros estudos sobre o 

tema (DICKSON e SAWYER, 1990; MAZUMBAR e MONROE, 1992; WAKEFIELD e 

INMAN, 1993; ZEITHAML, 1982). Um desvio porcentual próximo de zero significa 

estimativa de preço mais precisa, refletindo bom conhecimento do consumidor sobre 

preço na categoria de produtos. Por outro lado, quanto maior o desvio porcentual, 

menor é o seu conhecimento sobre preço.  

 

Escores foram estabelecidos para avaliar a variabilidade do conhecimento do 

consumidor sobre preço entre categorias de produtos. Os escores de conhecimento 

de preço foram determinados pela proporção de respondentes, em cada categoria 

de produto, com Desvios Absolutos Porcentuais (DAP) dentro de mais ou menos 

10% e 25%. Os respondentes dentro destes limites foram considerados com bom 

conhecimento de preço. Desvios maiores indicam conhecimento deficiente sobre 

preços (ESTELAMI e DE MAEYER, 2004). Posteriormente, usou-se regressão 

múltipla para avaliar a relação entre os Desvios Porcentuais Absoluto em cada 

categoria (variável dependente) com os potenciais determinantes do conhecimento 

Envolvimento com o Produto, Exposição à Propaganda e Uso da Relação Preço-

Qualidade (variáveis independentes). 

 

Para as variáveis independentes utilizaram-se as escalas mencionadas por 

Beatty e Talpade (1994), Lumpkin (1985) e Lichtenstein, Ridgway e Netemeyer 

(1993) em detrimento das escalas sugeridas por Estelami e De Maeyer (2004).  

Estas não apresentam o número mínimo de quatro itens para mensurar um conceito 

e garantir a sua confiabilidade (HAIR et al., 2005). 

 

Para o “Envolvimento com o Produto” aplicou-se uma escala de quatro itens 

de classificação somados do tipo Likert. Nela há 7 pontos, indo de (1) discordo 
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totalmente a (7) concordo totalmente, medindo-se o interesse de um indivíduo por 

categorias especificas de produtos. Conforme Marketing Scales Handbook (2001), 

Beatty e Talpade (1996) empregaram esta escala, no primeiro estudo, avaliando as 

contribuições relativas na decisão de compra de um bem durável para adolescentes. 

No segundo estudo, utilizaram-na para um bem durável para famílias. No tocante à 

confiabilidade, Beatty e Talpade (1994) reportaram Alfas de Cronbach de 0,80 e 

0,74, respectivamente. Flynn, Goldsmith e Eastman (1996) também a utilizaram para 

averiguar a validade nomológica de escalas relacionadas a envolvimento, liderança 

e busca de opinião. Relatou-se um Alfa de Cronbach de 0.93, indicando alta 

confiabilidade. 

 

De acordo com a revisão bibliográfica e Estelami e De Maeyer (2004), há 

evidências para o uso de escalas relacionando o envolvimento do consumidor com 

categorias de produtos e o conhecimento deste consumidor sobre preços. Portanto, 

o uso aqui das escalas de Beatty e Talpade (1994), Flynn, Goldsmith e Eastman 

(1996), em detrimento das escalas utilizadas por Estelami e De Maeyer (2004), 

configura uma extensão do estudo original. 

 

Para a “Exposição a Propaganda” usou-se uma escala de quatro itens de 

classificação somados do tipo Likert com 7 pontos, indo de (1) discordo totalmente a 

(7) concordo totalmente. Ela mede o interesse de uma pessoa e sua atenção a 

anúncios relacionados a vendas (LUMPKIN 1985). Embora não seja evidente a 

origem ou onde foram usadas escalas desta natureza (MARKETING SCALES 

HANDBOOK, 1992), a escala mostrou-se adequado a esta dissertação. Na 

confiabilidade, Lumpkin (1985) relata coeficiente Alfa de Cronbach de 0,83, que é 

satisfatório. Quanto à validade, esta foi conferida por Lumpkin (1985) por meio de 

análise fatorial, com bom resultado. 

 

Já, para o “Uso da Relação Preço-Qualidade” utilizou-se uma escala de 

quatro itens também de classificação somados do tipo Likert de 7 pontos, indo de (1) 

discordo totalmente a (7) concordo totalmente. Esta escala foi usada por 

Lichtenstein, Ridgway e Netemeyer (1993) para medir a crença do consumidor de 

que existe uma relação positiva entre o preço e a qualidade de um produto. Eles 

reportaram alfa de Cronbach de 0,78, que é satisfatório (MARKETING SCALES 
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HANDBOOK, 1996). O primeiro item da escala é similar à escala de item único 

utilizada por Peterson e Wilson (1985) e, também, no estudo de Estelami e De 

Maeyer (2004), sendo este a base desta dissertação. Quanto à validade, 

Lichtenstein, Ridgway e Netemeyer (1993) realizaram uma análise fatorial 

confirmatória, concluindo que a escala não é unidimensional e tem validade 

discriminante. 

 

3.6   Coleta de dados 

 

Um questionário foi elaborado contendo as escalas dos construtos e questões 

para identificação do perfil socioeconômico do respondente (Apêndice A). Houve 

duas rodadas de pré-teste, entrevistando-se pessoalmente indivíduos da população. 

O questionário foi aplicado por um entrevistador com uma seqüência de perguntas 

predeterminada para todos os respondentes. Essa abordagem assegura que 

respostas de diferentes entrevistas sejam comparáveis (HAIR et al., 2005). Depois, 

foi apresentada a cada respondente uma série de oito produtos (Apêndice B), 

mediante fotografia, e pediram-se estimativas do preço de cada um deles. O 

levantamento dos dados foi realizado no período de 23 a 26 de agosto de 2005. 

 

3.7   Método de análise dos dados 

  
A análise dos dados empíricos compõe-se dos seguintes tópicos: 1) 

estimativas do Conhecimento de Preços; 2) teste de aderência; 3) análise de 

variância; 4) análise de regressão múltipla.  

 

 As estimativas do conhecimento de preço do consumidor e o impacto da 

categoria de produto nesse conhecimento foram averiguadas com a fórmula de 

Estelami e De Maeyer (2004). Para avaliar a significância estatística das variações 

de conhecimento de preço (proporção de respondentes que estimou preços dentro 

dos desvios de 10% e 25%) entre categorias de produto, conduziu-se o  teste de 

aderência. O teste qui-quadrado pertinente a esta técnica destinou-se a verificar se a 

distribuição dos escores é apropriada para o conjunto de observações. Essa 

estatística é baseada nas diferenças entre freqüências observadas e freqüências 

esperadas supondo-se não haver associação entre as variáveis (MALHOTRA, 
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1999). É pré-requisito para o uso desta técnica: 1) que se tenha uma população 

multinomial (apenas uma população para três ou mais categorias de resultados); 2) 

a freqüência esperada para cada célula seja maior ou igual a cinco (McCLAVE, 

BENSON e SINCICH, 2005). Para verificar a força desta associação utilizou-se o 

coeficiente de contingência (C) com sua estatística qui-quadrado. Este coeficiente 

varia de 0 a 1  sendo que, quanto mais próximo de zero ele for, menor é associação 

entre as variáveis (elas são estatisticamente independentes); quanto mais próximo 

de 1, maior a força da associação (MALHOTRA, 1999) .  

 

Para avaliar as médias dos desvios nas categorias de produtos, realizou-se 

uma análise de variância (ANOVA). Segundo Hair et al (2005), a ANOVA é usada 

para verificar se as discrepâncias entre as médias de dois ou mais grupos 

(tratamentos) são estatisticamente significantes. Os pressupostos são: 1) 

observações designadas para os níveis de fatores de interesse independentes em 

cada grupo; 2) população dos grupos com distribuição normal; 3) variância dentro de 

cada tratamento igual para todas as populações (NEWBOLD, 1995). Na realização 

da análise de variância, tomou-se aqui, como variável independente, categoria de 

produto. A variável dependente foi a média dos desvios em cada categoria. A 

hipótese nula é que, para as oito categorias de produtos analisadas, estas médias 

não diferem entre si.  

 

Na análise de regressão múltipla verificou-se a intensidade da relação linear 

entre Conhecimento do Consumidor sobre Preço (variável dependente) e 

Envolvimento, Exposição à Propaganda e Uso da Relação Preço-Qualidade 

(variáveis independentes) como possíveis determinantes desse conhecimento. Esta 

técnica destina-se ao exame do relacionamento entre uma variável dependente e 

duas ou mais variáveis independentes, consistindo numa combinação linear de 

variáveis independentes que melhor predizem a variável dependente (HAIR et al., 

1998). Os seus pressupostos englobam: 1)  linearidade da relação entre a variável 

dependente e as variáveis independentes; 2) variância do termo de erro constante 

para todos os valores que predizem a variável dependente; 3) independência do 

termo do erro; 4) termo do erro como variável aleatória normalmente distribuída 

(AAKER, KUMAR e DAY, 2001).  
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO EMPÍRICA 
 
 A seguir os resultados empíricos são apresentados abrangendo a descrição 

da amostra, escores do conhecimento de preço e o desvio médio nas categorias de 

produto. Estes últimos são acompanhados por testes de aderência para os escores 

do conhecimento de preço e uma análise de variância para as médias dos desvios 

entre categorias de produto. Posteriormente entram as análise de confiabilidade, 

descritiva dos construtos e de regressão múltipla.  

 

4.1  Descrição da amostra 

 
Quatro variáveis foram utilizadas para descrever a amostra. A distribuição de 

freqüência da variável “Sexo do Respondente” está na Tabela 4. Dos casos 

registrados, 49,5% são homens e 50,5% são mulheres. 

 
Tabela 4 – Distribuição de freqüência da variável “Sexo do Respondente” na amostra 

Sexo Freqüência  Proporção 

Homens 99 49,5% 

Mulheres 101 50,5% 

Total 200 100,0% 
 

A Tabela 5 mostra a distribuição de freqüência da variável “Faixa Etária do 

Respondente” na amostra. As maiores freqüências foram as das faixas de “18 a 30 

anos”, com 43,5% dos casos.  
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Tabela 5 – Distribuição de freqüência da variável “Idade do Respondente” na 

amostra 

Faixa Etária Freqüência  Participação 

de 18 à 30 anos 87 43,5% 

de 31 à 40 anos 53 26,5% 

de 41 à 50 anos 38 19,0% 

de 51 à 60 anos 9 4,5% 

Mais de 60 anos 13 6,5% 

Total 200 100,0% 
  

 A distribuição de freqüência da variável “Escolaridade” na amostra encontra-

se na Tabela 6. Na descrição desta variável, utilizou-se a terminologia aqui 

presente em detrimento da atual do Brasil devido à maior familiaridade do 

respondente com ela. Dos casos registrados, no extremo inferior estão 5,5% 

apenas com o ensino primário. No outro extremo, há 8% dos casos com o 

ensino superior completo. 

 

Tabela 6 – Distribuição de freqüência da variável “Escolaridade do Respondente” na 

amostra 

Faixa Escolaridade Freqüência  Participação 

Analfabeto/Primário Incompleto 11 5,5% 

Primário Completo/Ginásio Incompleto 42 21,0% 

Ginásio Completo/Colegial Incompleto 65 32,5% 

Colegial Completo/Superior Incompleto 66 33,0% 

Superior Completo/Pós-Graduação 16 8,0% 

Total 200 100,0% 
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 Na Tabela 7 é exposta a distribuição de freqüência da variável “Faixa de 

Renda” na amostra. A maior parte dos respondentes (44%) tem renda bruta 

entre R$ 501 a R$ 1.500. Na seqüência, 24,5% têm renda até R$ 500. No 

percentual acumulado, 68,5% têm até R$ 1.500. 

 

Tabela 7 – Distribuição de freqüência da variável “Faixa de Renda” na amostra 

Faixa de Renda Freqüência  Proporção Porcentual 
acumulado 

Até R$ 500,00 49 24,5% 24,5% 

de R$ 501,00 à R$ 1.500,00 88 44,0% 68,5% 

de R$ 1.501,00 à R$ 2.501,00 36 18,0% 86,5% 

de R$ 2.501,00 à R$ 3.501,00 12 6,0% 92,5% 

de R$ 3.501,00 à R$ 4.501,00 8 4,0% 96,5% 

Mais de R$ 4.501,00 7 3,5% 100% 

Total 200 100,00% 
 

 

 

4.2   Escores do Conhecimento de Preço 

 

No levantamento, os duzentos respondentes forneceram estimativas de preço 

para cada um dos oito produtos, perfazendo 200 respostas por produto e 1600 

respostas no todo. Havia: a) 188 respostas dentro do desvio de 10% do preço real, 

representando 11,7% (188/1600); b) 526 respostas dentro do desvio de 25% do 

preço real, representando 32,8% (526/1600) do total de respostas.  

 

A Tabela 8  traz a proporção de respondentes com estimativas dentro de 10% 

e 25% do preço real para cada categoria de produto, o que enseja melhor visão do 

conhecimento do consumidor sobre preços. A Tabela 8 mostra variações dos 

escores desse conhecimento, que vão de 4,5% a 21,5% para os desvios dentro de 

10%; e de 12,5% a 57% para os desvios dentro de 25%. Neste último, produtos 

como Televisor, DVD e Micro-system tiveram conhecimento de preço mais elevados. 
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Já produtos como Relógio e Refrigerador, apresentaram escores comparativamente 

mais baixos.  

 

Tabela 8 – Conhecimento de Preço entre categorias de produtos 

 

Produtos 
Proporção de respostas
com Desvios dentro de 

10% 

Proporção de respostas
com Desvios dentro de 

25% 

1. Televisor 29" 21,5% 57,0% 

2. Relógio  7,0% 12,5% 

3. Micro system 17,5% 44,5% 

4. DVD 10,5% 43,0% 

5. Fogão 10,0% 29,0% 

6. Câmera fotográfica 12,5% 24,0% 

7. Refrigerador 4,5% 18,0% 

8. Lavadora de roupas 10,5% 35,0% 

Média 11,7% 32,8% 
 

 

4.3   Teste de aderência  

 

 Dois testes de Qui-quadrado foram realizados para examinar a hipótese de 

que os escores de conhecimento de preço se distribuem igualmente entre categorias 

de produto. O primeiro tratou de escores dentro do desvio de 10%. Conforme Tabela 

9, as variações mostraram-se significantes. A um nível de significância de  5% (X2 = 

18,0) há evidências estatísticas para rejeitar a hipótese de que os escores de 

conhecimento de preço não diferem entre categorias de produtos. No segundo teste, 

tomaram-se os escores de conhecimento de preço dentro dos desvios de 25%. Pela 

Tabela 10, as variações mostraram-se significantes a um nível de 5% (X2 = 47,0), 

apontando para a rejeição da hipótese de que os escores de conhecimento de preço 

não diferem entre as categorias de produto, ou seja, a categoria de produto pode ter 

um impacto no conhecimento sobre preço do consumidor. A força desta associação 

entre os escores, determinada pelo coeficiente de contingência C, revelou-se 
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pequena mas definida para os escores dentro de 10% (C = 0,287) e moderada para 

os escores dentro de 25% (C = 0,436).  

 

 

Tabela 9 – Teste de Qui-quadrado considerando-se as variações de Conhecimento 

de Preço com o desvio de 10% 

 

Produtos 
Freqüência 
observada

(O) 

Freqüência 
esperada 

(E) 
Desvio 
(0 – E) 

Desvio 
quadrado 

ponderado 
(O – E)2/E 

1. Televisor 21,5 11,7 9,8 8,2 

2 .Relógio 7,0 11,7 -4,7 1,9 

3. Micro-system 17,5 11,7 5,8 2,9 

4. DVD 10,5 11,7 -1,2 0,1 

5. Fogão 10,0 11,7 -1,7 0,2 

6. Câmera fotográfica 12,5 11,7 0,8 0,1 

7. Refrigerador 4,5 11,7 -7,2 4,4 

8. Lavadora de roupa 10,5 11,7 -1,2 0,1 

Média 11,7    

   X2calc 18,0 

   X2crítico  14,0 

   Valor-p 0,01220 

   C  0,287 
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Tabela 10 – Teste de Qui-quadrado considerando-se as variações de Conhecimento 

de Preço com o desvio de 25% 

 

Produtos 
Freqüência 
observada

(O) 

Freqüência 
esperada 

(E) 
Desvio 
(0 – E) 

Desvio 
quadrado 

ponderado 
(O – E)2/E 

Televisor 57,0 32,8 24,2 17,9 

Relógio 12,5 32,8 -20,3 12,6 

Micro-system 44,5 32,8 11,7 4,2 

DVD 43,0 32,8 10,2 3,2 

Fogão 29,0 32,8 -3,8 0,4 

Câmera fotográfica 24,0 32,8 -8,8 2,4 

Refrigerador 18,0 32,8 -14,8 6,7 

Lavadora de roupa 35,0 32,8 2,2 0,1 

Média 32,8    

   X2calc 47,4 

   X2crítico  14,0 

   Valor-p 0,0000 

   C 0,436 
 

 

4.4   Análise de variância   

 

Para uma visão mais ampla da precisão do conhecimento do consumidor 

sobre preços, registraram-se os desvios médios em cada categoria de produto. De 

acordo com a Tabela 11, entre todos os produtos, o desvio médio foi de 47,1%. 

Estes desvios estenderam-se de 30,1% a 67,1%. Tais resultados confirmam a 

expectativa de Estelami e De Maeyer (2004) de variabilidade no conhecimento do 

consumidor sobre preços. Nota-se ainda a imprecisão deste conhecimento 

observada por estes autores. Na seqüência, testou-se com uma análise de variância 

as diferenças entre as médias dos desvios em cada categoria de produto. 
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Tabela 11 – Desvios médios do Conhecimento de Preço entre categorias de 

produto 

 

Produtos Desvio médio 

1. Televisor 29" 39,9% 

2. Relógio  67,1% 

3. Micro system 39,2% 

4. DVD 55, 4% 

5. Fogão 42,6% 

6. Câmera fotográfica 63,2% 

7. Refrigerador 42,2% 

8. Lavadora de roupas 30,1% 

Média 47,1% 
 

 

A Tabela 12 expõe o resultado da análise de variância. A estatística F 

calculada é superior ao F crítico, indicando a rejeição da hipótese de que as médias 

dos grupos são as mesmas, ou seja, as variações entre as médias são significantes 

(valor-p < 0,000). Isto reforça que pode haver uma relação entre o conhecimento de 

preço do consumidor e as categorias de produto.  

 

 

Tabela 12 – Análise de variância do Conhecimento de Preço para as oito 

categorias de produto 

 

Fonte da 
variação 

Soma de 
Quadrados 

Graus de 
Liberdade

Média 
Quadrado F valor-p F crítico 

Entre grupos 227027,2 7 32432,46 8,031 1,28E-09 2,015 
Dentro dos 
grupos 6429145 1592 4038,407    

Total 6656172 1599     
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4.5   Análise de confiabilidade 
 

Uma escala é confiável se sua aplicação repetida resulta em escores 

coerentes (HAIR et al., 2005). Estes autores, para garantir a confiabilidade, 

recomendam: 1) número mínimo de três itens; 2) ter itens, incluídos na escala 

correlacionados positivamente; 3) avaliar itens com correlação inferior a 0,3 para fim 

de remoção da escala. Para analisar a confiabilidade das escalas, utilizou-se aqui o 

coeficiente Alfa de Cronbach (LEHMANN, 1998). Ele revela o quanto os itens de 

uma escala estão relacionados, refletindo a consistência das medidas obtidas por 

meio de determinado instrumento (RICHARDSON et al, 1999). O valor do Alfa varia 

de 0 a 1, sendo recomendável um valor mínimo de 0,7. Coeficientes mais baixos 

podem ser aceitos dependendo da natureza da pesquisa.  

 

Nesta dissertação as escalas tiveram Alfas acima do limite; a média dos 

coeficientes foi de 86,18%, mostrando boa confiabilidade. Portanto, tais escalas 

devem produzir medidas com baixos níveis de erro aleatório. A Tabela 13 resume os 

coeficientes Alfa. Os resultados detalhados estão no Apêndice C. 
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Tabela 13 - Ordem decrescente do Alfa de Cronbach das escalas do 

levantamento 

Escala Alfa (%) 

C_2.6 – Envolvimento com câmera fotográfica   93,48 

C_2.4 – Envolvimento com DVD  91,03 

C_2.7 – Envolvimento com refrigerador  90,06 

C_2.2 – Envolvimento com relógio  88,54 

C_2.3 – Envolvimento com micro system  88,52 

C_2.5 – Envolvimento com fogão  88,03 

C_2.1 – Envolvimento com televisor  85,39 

C_2.8 – Envolvimento com Lavadora  84,09 

C_3 – Exposição a propaganda  79,44 

C_4 – Uso da relação de preço-qualidade  73,18 

Média 86,18 

 

4.6 Análise descritiva dos construtos 

 
Para sintetizar os dados, foram calculadas as médias e os desvios padrão das 

variáveis das escalas. O Envolvimento foi analisado especificamente para cada 

produto, enquanto Exposição à Propaganda e Uso da Relação Preço-Qualidade 

foram consideradas no geral. Os resultados detalhados encontram-se no Apêndice 

D. A seguir são resumidas as estatísticas descritivas destas escalas. 
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A Tabela 14 expõe as médias das escalas em ordem decrescente. 

Apresentando médias mais altas estão as escalas C_3 – Exposição à Propaganda  

(média 5,7), C_2.8 – Envolvimento com Lavadora (média 5,4) e C_4 – Uso da 

Relação Preço-Qualidade (média 4,8). Na faixa intermediaria encontram-se as 

escalas C_2.1 – Envolvimento com Televisor (média 4,7), o C_2.4 – Envolvimento 

com DVD (média 4,6), o C_2.3 – Envolvimento com Micro-system (média 4,5) e o 

C_2.7 – Envolvimento com Refrigerador (média 4,3). Com médias em menor 

magnitude estão o C_2.5 – Envolvimento com Fogão (média 3,6), o C_2.6 – 

Envolvimento com Câmera Fotográfica (média 3,1) e o C_2.2 – Envolvimento com 

Relógio (média 3,0).  

 

Tabela 14 –  Ordem decrescente das médias das escalas 

Escala Média 

C_3 – Exposição à Propaganda 5,7 

C_2.8 – Envolvimento com Lavadora 5,4 

C_4 – Uso da Relação Preço-Qualidade  4,8 

C_2.1 – Envolvimento com Televisor 4,7 

C_2.4 – Envolvimento com DVD 4,6 

C_2.3 – Envolvimento com Micro-system 4,5 

C_2.7 – Envolvimento  com Refrigerador 4,3 

C_2.5 – Envolvimento com Fogão 3,6 

C_2.6 – Envolvimento com Câmera Fotográfica 3,1 

C_2.2 – Envolvimento  com Relógio  3,0 
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 A Tabela 15 mostra a ordem decrescente do desvio padrão das escalas. Na 

faixa superior, com maior variabilidade, estão as escalas  C_2.5 – Envolvimento com 

Fogão (desvio padrão médio 2,6),  C_2.7 – Envolvimento com Refrigerador (desvio 

padrão médio 2,6) e C_2.4 – Envolvimento com DVD (desvio padrão médio 2,5). Na 

faixa intermediaria encontram-se C_2.6 – Envolvimento com Câmera Fotográfica 

(desvio padrão médio 2,5),  C_2.3 – Envolvimento com Micro-system (desvio padrão 

médio 2,5), C_2.1 – Envolvimento com Televisor (desvio padrão médio 2,4) e C_2.2 

– Envolvimento com Relógio (desvio padrão médio 2,4). Na faixa inferior, com menor 

variabilidade, estão as escalas C_2.8 – Envolvimento com Lavadora (desvio padrão 

médio 2,3), C_4 – Uso da Relação Preço-Qualidade (desvio padrão médio 2,1) e 

C_3 – Exposição à  Propaganda (desvio padrão 1,9). 
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A Tabela 15  Ordem decrescente dos desvios padrão médios das escalas 

Escala Desvio Padrão 

C_2.5 – Envolvimento com Fogão  2,6 

C_2.7 – Envolvimento com Refrigerador 2,6 

C_2.4 – Envolvimento com DVD  2,5 

C_2.6 – Envolvimento com Câmera Fotográfica  2,5 

C_2.3 – Envolvimento com Micro-sytem 2,5 

C_2.1 – Envolvimento com Televisor 2,4 

C_2.2 – Envolvimento com Relógio  2,4 

C_2.8 – Envolvimento com Lavadora  2,3 

C_4 – Uso da Relação Preço-Qualidade  2,1 

C_3 – Exposição à Propaganda 1,9 

 

4.7    Análise de regressão múltipla 
 
 
 A existência de uma relação linear entre o Conhecimento de Preço (variável 

dependente) e o Envolvimento, Exposição a Propaganda e Uso da Relação 

Preço-Qualidade (variáveis independentes) foi examinada por meio de análise 

de regressão múltipla. Três abordagens foram consideradas. Utilizou-se o 

método de entrada para processar as regressões. Na primeira, a variável 

dependente foi representada pelo Índice do Desvio, com a notação Ind_Desvio, 

como a média dos desvios de cada respondente nas oito categorias de produto 

analisadas, conforme as fórmulas a seguir. 
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Os índices das varáveis independentes foram: a) Índice do Envolvimento, com a  

notação Ind_C1, como o somatório das variáveis de Envolvimento de todos os 

produtos; b) Índice da Exposição à Propaganda, com a notação Ind_C2, como o 

somatório das quatro variáveis de Exposição à Propaganda; c) Índice do Uso da 

Relação Preço-Qualidade, com a notação Ind_C3, como o somatório das quatro 

variáveis de Uso da Relação preço-qualidade.   

  A Tabela 16 mostra que o modelo de regressão global é significativo (F = 

3,599, valor-p < 0,05). Porém ele não prevê muita variação na variável 

dependente a partir das variáveis independentes em conjunto. O coeficiente de 

determinação limitou-se a 5,2%. Embora a regra prática é de haver um nível de 

significância menor que 0,05, em algumas situações pode-se considerar o um 

nível de significância menor que 0,10, cabendo ponderar se há significância 

prática à vista dos objetivos de pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 Preço Respondido Produto - Preço Real Produto 
Preço Real Produto 

Ind_Desvio Produto = x 100 

 Ind_Desvio  = Σ  Ind_Desvio Produto 
 

8 



 

 

75  

 

Tabela 16 – Análise de variância do modelo de regressão global. Variável 

dependente: Ind_Desvio. Indicadores: (Costante), Ind_C1, Ind_C2 e Ind_C3 

Modelo 
Soma dos 
Quadrados 

Grau de 
Liberdade

Quadrado 
Médio F Sig. 

Regressão 6340,786 3 2113,595 3,599 0,015 

Resíduos 115090,070 196 587,194   

Total 121430,856 199    

Coeficiente de determinação  R = 5,2% 

Coeficiente de determinação ajustado R2 = 3,8% 

  

 Para identificar quais variáveis independentes estão mais fortemente 

relacionadas com a variável dependente, é necessário avaliar a significância 

estatística dos coeficientes de regressão padronizados (betas). A Tabela 17 

aponta estas relações. Entre os atributos, o Ind_C2 é um indicador positivo do 

Ind_ Desvio (0,216, p< 0,05), enquanto o ind_C3 mostra uma relação negativa (-

0,123, p< 0,10) com o Ind_Desvio. Já o Ind_C1 não é significante 

estatisticamente (p > 0,10).  

Tabela 17 - Coeficientes de regressão global. Variável dependente Ind_Desvio: 

Indicadores (Constante), Ind_C1, Ind_C2 e Ind_C3 

Variável Coeficiente Não 
Padronizado 

Dependente Independente B Erro 
Padrão 

Beta Pa-
dronizado 

t Sig. 

Ind_Desvio Constante 20,804 8,397  2,477 0,014 

 Ind_C1 -0,059 0,044 -0,098 -1,335 0,183 

 Ind_C2 0,892 0,305 0,216 2,925 0,004 

 Ind_C3 -0,474 0,278 -0,123 -1,702 0,090 
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 Para avaliar o quanto as variáveis independentes estão relacionadas entre 

si, averigua-se a multicolinearidade. Examina-se a significância dos coeficientes 

individuais destas variáveis tomadas duas a duas. Caso estejam altamente 

correlacionadas não é possível determinar o efeito especifico de cada uma 

delas sobre a variável resposta. A Tabela 18 traz a matriz de correlação de 

Pearson para esta análise. De acordo com o critério prático, coeficientes 

menores que –0,7 e maiores do que 0,70, indicam multicolinearidade (HAIR et 

al, 2005). As variáveis altamente colacionadas devem ser removidas do modelo, 

deixando-se somente aquela que apresente maior correlação com a variável 

independente, o que não foi necessário neste modelo de regressão. 

 

Tabela 18 – Matriz de Correlação de Pearson da análise de multicolinearidade 

das variáveis independentes: Ind_C1, Ind_C2 e Ind_C3 

  Ind_Desv Ind_C1 Ind_C2 Ind_C3 

Correlação de Pearson Ind_Desv 1,000 -0,062 0,160 -0,095 

 
Ind_C1 -0,062 1,000 0,289 ,0010 

 
Ind_C2 0,160 0,289 1,000 0,225 

 
Ind_C3 -0,095 0,210 0,225 1,000 

Sig. (uni-caudal) Ind_Desv . 0,193 0,012 0,090 

 
Ind_C1 0,193 . 0,000 0,001 

 
Ind_C3 0,012 0,000 . 0,001 

 
Ind_C4 0,090 0,001 0,001 . 

 

A análise dos resíduos, segundo Hair et al (2005), revela se as suposições 

feitas sobre o modelo de regressão (variância constante, normalidade dos erros, 

independência dos termos do erro e linearidade da relação entre a variável 

dependente e as variáveis independente) são adequadas. Ela também é para útil 
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identificar observações que se desviam nitidamente do padrão geral dos dados. Esta 

análise está nos gráficos a seguir. 

  

 O histograma do Gráfico 1 compara a freqüência de distribuição dos 

resíduos padronizados da variável dependente com a curva de distribuição 

normal. Observa-se que algumas colunas estão acima da curva e outras, 

abaixo. Na extremidade direita da curva há alguns resíduos além da de 

distribuição normal, mas a maior parte deles está agrupada. Pode-se concluir 

que possivelmente as observações da extremidade direita sejam pontos 

incomuns decorrentes do acaso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Freqüência de distribuição dos resíduos padronizados da variável 

dependente Ind_Desvio com a curva de distribuição normal. 

 

Variável Dependente: Ind_Desvio 

Média = 0,000 
Desv. Padrão = 0,992 
N = 200 
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 O Gráfico 2 traz a comparação dos resíduos padronizados observados com 

os resíduos padronizados esperados a partir de uma distribuição normal. 

Quanto mais próximos os resíduos observados estiverem da linha de 45 graus 

do gráfico, maior a evidência de que estão normalmente distribuídos. Os 

resíduos do modelo estão bem fora da linha, indicando que os erros não estão 

normalmente distribuídos. 

 

 
 
Gráfico 2 –  Probabilidade normal de resíduos de regressão padronizados com a 

variável dependente Ind_Desvio. 

  

 O diagrama de dispersão (Gráfico 3) ajuda a comparar os valores 
padronizados da variável dependente em relação aos resíduos padronizados a 
partir da equação de regressão. Nele cabe observar se a maioria dos resíduos 
está concentrada entre –2 e +2  nos eixos vertical e horizontal. Na extremidade 
direita do gráfico há alguns resíduos isolados (além do 2), o que sugere a 
possibilidade de pontos incomuns. Analogamente, há alguns pontos na parte 
superior do gráfico além de dois desvios padrão. No geral, da esquerda para a 
direita, o diagrama de dispersão dos resíduos não apresenta grandes diferenças 

Variável Dependente Ind_Desvio 
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na dispersão dos resíduos. A maioria dos pontos está na faixa de –2 a +2 o que 
sugere uma relação linear com termos de erro normalmente distribuídos.  

 

 

 

 

Gráfico XXX – Diagrama de dispersão da variável dependente  Ind_Desv 

 

Ao examinar os três gráficos 1, 2 e 3 conclui-se que há problemas indicando que 
as suposições de regressão múltipla foram seriamente violadas.  

 

 

 

Gráfico 3 – Valores previstos padronizados da variável dependente Ind_Desvio 

versus os valores previstos a partir da equação de regressão. 

 

Os gráficos 1, 2 e 3 indicam violações de suposições do modelo de 

regressão. 

 

Na segunda abordagem, a existência da relação linear entre o Conhecimento 

de Preço (variável dependente) e Envolvimento com a Categoria de Produto, 

Exposição à Propaganda e Uso da Relação Preço-Qualidade (variáveis 

independentes) foi avaliada para cada produto, num total de oito regressões. A 

variável dependente foi o Índice do Desvio em cada categoria. a) Índice dos Desvios 

Televisor, com a notação Ind_Desv1; b) Índice dos Desvios Relógio, com a notação 

Ind_Desv2; c) Índice dos Desvios Micro-system, com a notação Ind_Desv3; d) Índice 

dos Desvios DVD, com a notação Ind_Desv4; e) Índice dos Desvios Fogão, com a 

notação Ind_Desv5; f) Índice dos Desvios Câmera Fotográfica, com a notação 

Variável Dependente Ind Desvio
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Ind_Desv6; g) Índices dos Desvios Refrigerador, com a notação Ind_Desv7; i) Índice 

dos Desvios Lavadora, com a notação Ind_Desv8.  

 

Os índices das variáveis independentes foram computados como o somatório 

de suas respectivas variáveis. Os índices são: a) índice do Envolvimento com 

Televisor, com a notação Ind_C2.1; b) Índice do Envolvimento com Relógio, com a 

notação Ind_C2.2; c) Índice do Envolvimento com Micro-system, com a notação 

Ind_C2.3; d) Índice do Envolvimento com DVD, com a notação Ind_C2.4; e) Índice 

do Envolvimento com Fogão, com a notação Ind_C2.5; f) Índice do Envolvimento 

com Câmera Fotográfica, com a notação Ind_C2.6; g) Índice do Envolvimento com 

Refrigerador, com a notação Ind_C2.7; h) Índice do Envolvimento com Lavadora, 

com a notação Ind_C2.8; i) Índice da Exposição à Propaganda, com a notação 

Ind_C3; j) Índice do Uso da Relação Preço-Qualidade, com a notação Ind_C4. Das 

oitos regressões processadas, duas mostraram-se significativas: aquelas dos 

produtos Televisor e Refrigerador. Seus resultados são expostos a seguir, sendo 

que os demais produtos (não estatisticamente significativas) se encontram no 

Apêndice E. 

 

De acordo com a Tabela 19, o modelo de regressão para o produto Televisor 

é significativo (F = 3,726, valor-p < 0,05), porém não explica muito da variação na 

variável dependente. O coeficiente de determinação limitou-se a 5,4%. Para 

identificar variáveis independentes relacionadas com a variável dependente avaliou-

se a significância estatística dos coeficientes de regressão padronizados (beta). A 

Tabela 20 aponta que os Ind_C2.1 e Ind_C4 têm relações negativas com o 

Ind_Desv1, sendo eles -0,131 (valor-p<0,05) e -0,155 (valor-p<0,10), 

respectivamente. Já o Ind_C3 mostra uma relação positiva (0,133, valor-p<0,10).  
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Tabela 19 -  Análise de variância para o produto Televisor: variável dependente 

Ind_Desv1: indicadores (Constante), Ind_C2.1, Ind_C3 e Ind_C4 

Modelo 
Soma dos 
Quadrados 

Grau de 
Liberdade

Quadrado 
Médio F Sig. 

Regressão 137293,514 3,00 45764,50 3,726 0,012 

Resíduos 2407112,541 196,00 12281,19   

Total 2544406,046 199,00    

  

Tabela 20 - Coeficientes de regressão para o produto Televisor. Variável 

dependente Ind_Desv: indicadores (Constante) Ind_C2.1, Ind_C3 e Ind_C4 

Variável Coeficiente Não 
Padronizado 

Dependente Independente B Erro 
Padrão 

Beta Pa-
dronizado 

t Sig. 

Ind_Desv1 Constante 68,308 37,618  1,816 0,071 

 Ind_C2.1 -1,810 0,978 -0,131 -1,851 0,066 

 Ind_C3 2,523 1,351 0,133 1,868 0,063 

 Ind_C4 -2,727 1,276 -0,155 -2,138 0,034 

       
Coeficiente de determinação = 5,4% 
 
Coeficiente de determinação ajustado = 3,9% 

       
 

 

As correlações entre as variáveis independentes nas oito regressões múltiplas 

foram verificadas por meio da tolerância e do seu inverso, o fator de inflação da 

variância (FIV). Estas estatísticas de colinearidade determinam o quanto a variância 

dos coeficientes de regressão está afetada por multicolinearidade (HAIR et al, 2005). 

O valor máximo aceitável para FIV é 5,0 (HAIR et al, 1998). Valores acima destes 

indicam problemas de correlação entre as variáveis independentes. A Tabela 21 
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mostra as estatísticas de colinearidade do modelo de regressão para o produto 

Televisor. Nenhuma variável mostrou-se altamente correlacionada no conjunto. 

 

Tabela 21 – Estatísticas de colinearidade das variáveis independentes do 

modelo de regressão do produto Televisor 

 

Variável  Tolerância   FIV 

Ind_C2.1 0,965 1,037 

Ind_C3 0,947 1,056 

Ind_C4 0,922 1,084 
 

A análise dos resíduos está nos Gráficos 4, 5 e 6, revelando violações de 

suposições. 

 

 

 

 

Gráfico 4 – Freqüência de distribuição dos resíduos padronizados da variável 

dependente Ind_Desv1 com a curva de distribuição normal  
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Gráfico 5 – Probabilidade normal de resíduos de regressão padronizados com a 

variável dependente Ind_Desv1 

 

 

 

Gráfico 6 – Valores previstos padronizado da variável dependente ind_Desv1 

versus os valores previstos a partir da equação de regressão  

Probabilidade Acumulada Observada

 

Pr
ob

ab
ili

da
de

 A
cu

m
ul

ad
a 

Es
pe

ra
da

 
 

Variável dependente Ind Desv1

Variável dependente Ind Desv1

Probabilidade Acumulada observada 

Resíduos padronizados da Regressão  



 

 

84  

 

A Tabela 22 revela que o modelo de regressão para o produto Refrigerador é 

significativo (F = 3,973, valor-p < 0,05). Entretanto, não explica muito da variação na 

variável dependente. O coeficiente de determinação limitou-se a 5,7%. A Tabela 23 

expõe os resultados dos coeficientes beta padronizados. O Ind_C2.7 tem relação 

negativa com o Ind_Desv7, (-0,205, valor-p< 0,05) e o Ind_C3, apresenta relação 

positiva (0,184, valor-p< 0,10). O Ind_C4 não é estatisticamente significante (valor-p 

> 0,10). 

 

Tabela 22 – Análise de variância para o produto Refrigerador. Variável 

dependente Ind_Desv7: Indicadores (Constante), Ind_C2.7, Ind_C3 e Ind_ C4 

Modelo 
Soma dos 
Quadrados 

Grau de 
Liberdade

Quadrado 
Médio F Sig. 

Regressão 3713,25 3 1237,8 3,973 0,009 

Resíduos 61059,46 196 311,53   

Total 64772,71 199    

 

Tabela 23 - Coeficientes de regressão para o produto Refrigerador. Variável 

dependente Ind_Desv7: indicadores (Constante), Ind_C2.7, Ind_C3 e Ind_C4 

Variável Coeficiente Não 
Padronizado 

Dependente Independente B Erro 
Padrão 

Beta Pa-
dronizado 

t Sig. 

Ind_Desv7 Constante 37,648 5,743  6,555 0,000 

 Ind_C2.7 -0,399 0,139 -0,205 -2,866 0,005 

 Ind_C3 0,557 0,221 0,184 2,524 0,012 

 Ind_C4 -0,068 0,200 -0,024 -0,342 0,733 

       
Coeficiente de determinação = 5,7% 
 
Coeficiente de determinação ajustado = 4,3% 
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  A Tabela 24 expõe as estatísticas de colinearidade do modelo de regressão 

para o produto Refrigerador. Nenhuma variável mostrou-se altamente correlacionada 

no conjunto. 

 

Tabela 24 – Estatísticas de colinearidade das variáveis independentes do 

modelo de regressão do produto Refrigerador 

 

Variável  Tolerância   FIV 

Ind_C2.7 0,941 1,063 

Ind_C3 0,901 1,110 

Ind_C4 0,948 1,055 
 

A análise dos resíduos está nos Gráficos 7, 8 e 9. Ela não revela sérias 

violações de suposições. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gráfico 7 – Freqüência de distribuição dos resíduos padronizados da variável 
dependente Ind_Desv7 com a curva normal de distribuição 
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Gráfico 8 – Probabilidade normal de resíduos de regressão padronizados da variável 

dependente Ind_Desv7  

 

Gráfico 9 – Valores previstos padronizado da variável dependente Ind_Desv7  

versus os valores previstos a partir da equação de regressão. 
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 Na terceira abordagem examinou-se a relação entre o Conhecimento de 
Preço do Consumidor (variável dependente) e o Envolvimento (variável 
independente). Processou-se uma regressão para cada categoria de produto 
considerando-se os Índices dos Desvios e os Índices do Envolvimento 
computados na segunda abordagem. Conforme a Tabela 25, ao nível de 
significância de 5%, as regressões significativas foram: 1) Produto Televisor, 
Ind_C2.1 apresentando uma relação negativa com o Ind_Desv1 (-0,148); 2) 
Produto DVD, Ind_C2.4 com relação negativa com o Ind_Desv4 (-0,146); 3) 
Produto Refrigerador, Ind_C2.7 com relação negativa com o Ind_Desv7 (-0,163). 
Os coeficientes de determinação de todas as regressões não foram expressivos, 
variando de 0,001 à 0,05.  
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Tabela 25 – Análise de regressão dos Índices do Envolvimento sobre os Índices 

dos Desvios para cada produto 

Variável Coeficiente Não 
Padronizado 

Dependente Independente B Erro 
Padrão

Beta Pa-
dronizado t Sig. F 

Ind_Desv1 Constante 77,991 19,778  3,943 0,000  

 Ind_C2.1 -2,043 0,972 -0,148 -2,102 0,037 4,418 

Ind_Desv2 Constante 71,078 8,170  8,700 0,000  

 Ind_C2.2 -0,333 0,563 -0,042 -0,591 0,555 0,349 

Ind_Desv3 Constante 33,743 4,648  7,260 0,000  

 Ind_C2.3 0,308 0,235 0,093 1,313 0,191 1,723 

Ind_Desv4 Constante 73,835 11,481  6,431 0,000  

 Ind_C2.4 -1,174 0,566 -0,146 -2,073 0,039 4,299 

Ind_Desv5 Constante 43,754 5,245  8,343 0,000  

 Ind_C2.5 -0,075 0,306 -0,018 -0,246 0,806 0,061 

Ind_Desv6 Constante 53,402 9,960  5,362 0,000  

 Ind_C2.6 0,794 0,650 0,087 1,222 0,223 1,494 

Ind_Desv7 Constante 47,639 2,645  18,011 0,000  

 Ind_C2.7 -0,317 0,137 -0,163 -2,322 0,021 5,391 

Ind_Desv8 Constante 29,987 3,716  8,069 0,000  

 Ind_C2.8 0,005 0,162 0,002 0,029 0,977 0,001 

 

 Expostos os resultados, o capítulo seguinte trata das considerações 
finais.  
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CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Este capítulo traz as conclusões da investigação empírica, suas implicações 

gerenciais no âmbito do marketing, limitações desta dissertação e sugestões para 

pesquisas futuras. 

 

5.1  Conclusões  

 

Diante dos dois objetivos desta dissertação, algumas conclusões derivam dos 

resultados da investigação empírica. Quanto ao conhecimento do consumidor sobre 

preços (Tabela 8), entre todos os produtos investigados, os escores médios foram 

12% e 33%, considerando-se os desvios de 10% e 25%  respectivamente. No geral, 

um terço dos respondentes forneceu estimativas com boa acurácia. Isto confirma 

resultados de estudos anteriores de que a maior parte dos consumidores não é 

capaz de estimar preços com precisão (ESTELAMI e LEHMANN, 2001; MONROE e 

LEE, 1999). O desvio médio entre todos os produtos, de 47,1% (Tabela 11), é 

relativamente alto, ratificando que o conhecimento de preço do consumidor é 

limitado (CONOVER, 1996; DICKSON e SAWYER, 1990; ESTELAMI, 1998).  

 

Os resultados também indicam que a categoria de produto tem impacto neste 

conhecimento. Produtos como Televisor, Micro-system e DVD mostraram maiores 

escores de conhecimento de preço. Já os produtos Relógio e Câmera Fotográfica 

tiveram menores escores (Tabela 8). Contrariamente aos primeiros, estes produtos 

não são anunciados pelos varejistas na mídia de massa com freqüência. A base de 

conhecimento do consumidor sobre produtos e preços pode ser influenciada por 

propaganda (ESTELAMI e DE MAEYER, 2004).  

 

O Produto Refrigerador, apesar de presente em 90% dos domicílios 

brasileiros (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EMPRESAS DE PESQUISA, 2003), 

apresentou baixo conhecimento de preço (18%) (Tabela 8). Este produto, assim 

como os demais examinados nesta pesquisa, está associado a uma categoria, 

subcategoria, modelo e marca de produto (por exemplo, Refrigerador 1 porta LM 

Máster CRP 38 Cônsul). Tal resultado pode decorrer da variabilidade e qualidade 



 

 

90  

 

percebida pelos consumidores dos produtos na categoria. Portanto, a estimativa de 

preço perde seu foco (ESTELAMI, 1998).  

 

   O segundo objetivo refere-se à relação entre o Conhecimento do Consumidor 

sobre Preços (variável dependente) e os fatores Envolvimento, Exposição à 

Propaganda e Uso da Relação Preço-Qualidade (variáveis independentes). 

Tomando-se o construto Envolvimento com cada Produto, a análise descritiva 

(Tabela 14) mostra que cinco construtos estão com médias acima do ponto 

intermediário da escala: Envolvimento com Lavadora (média 5,4), Envolvimento com 

Televisor (média 4,7) e Envolvimento com DVD (média 4,6), Envolvimento com 

Micro-system (4,5) e Envolvimento com Refrigerador (4,3). Isto sugere uma ordem 

de importância da decisão de compra desses produtos para os consumidores. O 

Envolvimento com Fogão (média 3,6), Envolvimento com Câmera Fotográfica (média 

3,1) e Envolvimento com Relógio (média 3,0) têm médias abaixo do ponto 

intermediário na escala de sete pontos. Tais resultados apontam que estes produtos 

são menos relevantes. Os construtos Exposição à Propaganda (média 5,7) e Uso da 

Relação Preço-Qualidade (média 4,8) apresentam médias acima do ponto 

intermediário (4,0) na escala. 

 

Na análise de regressão, na primeira abordagem os fatores Exposição à 

Propaganda e Uso da Relação Preço-Qualidade (este com sinal negativo) 

mostraram-se significativos. No entanto, o sinal positivo para a Exposição à 

Propaganda é contra intuitivo, dada a relação teórica “maior exposição à 

propaganda, menor o erro”. De qualquer modo, a hipótese H2 (o conhecimento do 

consumidor sobre preços é relacionado positivamente a anúncios de preços) é 

rejeitada.  

 

A hipótese H3 (o conhecimento do consumidor sobre preços é relacionado 

positivamente ao Uso da Relação Preço-Qualidade) não pode ser rejeitada 

(coerente com o sinal negativo). O Uso da Relação Preço-Qualidade é preditor do 

conhecimento de preço (maior Uso da Relação preço-Qualidade, menor o erro na 

estimativa de preços).  

 

 



 

 

91  

 

Na análise produto a produto, apenas os modelos de regressão para 

Televisor e Refrigerador mostraram-se significativos. Para o produto Televisor, os 

fatores Envolvimento (com sinal negativo) sustenta a hipótese H1 (o conhecimento 

do consumidor sobre preço é relacionado positivamente ao envolvimento com a 

categoria de produto). A hipótese H2 novamente é rejeitada pelo resultado contra 

intuitivo da Exposição à Propaganda com sinal positivo, apesar de significativo. O 

Uso da Relação Preço-Qualidade (com sinal negativo) sustenta a hipótese H3, 

tornando-se preditor do Conhecimento de Preço.    

 

 Para o produto Refrigerador mostrou-se significante o Envolvimento (com 

sinal negativo), sustentando a hipótese H1, sendo preditor do Conhecimento de 

Preço. Já a Exposição à Propaganda, apesar de significativo, não é preditor do 

Conhecimento de Preço (sinal positivo), rejeitando-se a hipótese H2.  

 

Embora significativos, os modelos de regressão global não explicam muito da 

variação na variável dependente (coeficientes de determinação menores que 10%) 

(Tabela 16 e 23). Coeficientes da mesma magnitude foram relatados por Estelami e 

De Maeyer (2004). Isto pede cautela na interpretação dos resultados.  

 

Na terceira abordagem analisou-se apenas o Envolvimento como 

determinante do Conhecimento de Preço para cada produto. O construto 

Envolvimento mostrou-se significante para os produtos Televisor, DVD e 

Refrigerador, todos com sinal negativo, sustentando a hipótese H1. Embora o 

envolvimento conduza a uma criteriosa avaliação de preço (HELGESON e 

BEATTY,1987), dada a relevância do produto para o consumidor (PETTY, 

CACIOPPO e SCHUMMAN, 1983), aqui também cabe cautela na interpretação. 

Afinal, os coeficientes de determinação dos respectivos modelos também foram 

menores que 10%.  

 

5.2    Implicações gerenciais 

 

Os resultados desta investigação podem ser úteis para a prática de 

marketing. Embasados no quanto o consumidor sabe sobre preços numa categoria 
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de produto, profissionais podem direcionar estratégias especificas de comunicação 

de preço.  

 

Categorias em que os consumidores têm conhecimento limitado do preço 

podem oferecer maiores margens no apreçamento dos produtos (Refrigerador, 

Relógio e Câmera Fotográfica). Por outro lado, àquelas em que o consumidor mostra 

conhecimento mais preciso, decresce a flexibilidade para estabelecer preço. 

(Televisor, Micro-system e DVD). Os gerentes de marketing devem ressaltar 

atributos dos produtos fora o preço (como a qualidade). Estas abordagens de 

comunicação podem reduzir a importância do preço para o comprador na escolha 

dos produtos. Fundamentados no grau de conhecimento de preço dos 

consumidores, os gerentes de produto podem também mapear segmentos de 

mercado.  

 

Mas, as táticas de apreçamento que dependem do quanto os consumidores 

sabem sobre preços podem ter implicações tanto éticas como legais, que devem ser 

consideradas antes de implementadas. O uso de práticas de apreçamento pelas 

empresas baseadas na imprecisão do conhecimento do consumidor sobre preços 

são previstas no Código de Defesa do Consumidor (artigo 39, IV). Além disso, uma 

percepção negativa da empresa por parte dos consumidores pode trazer prejuízos 

financeiros e macular a sua imagem em termos de engajamento com a 

responsabilidade social. 

 

5.3   Limitações 

 

São várias as limitações desta dissertação. Primeiro, a revisão bibliográfica foi 

feita com base em autores estrangeiros. Não foi encontrada na literatura brasileira 

estudo sobre o tema, impedindo comparação de resultados.  Este ponto, por outro 

lado, também reforça a justificativa deste estudo.  

 

Segundo, o caráter não probabilístico da amostra acautela a generalização 

dos resultados aqui obtidos. Terceiro, devido a restrições orçamentárias, não se 

utilizou a tradução reversa das escalas. Nesta técnica, para fins comparativos do 

sentido original, a versão em português é novamente traduzida por um nativo para o 
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idioma de origem (inglês). Sem isto, a tradução pode ter afetado as escalas 

testadas.  

 

Quarto, considerou-se a validade das escalas aqui utilizadas com base em 

estudos prévios (FLYNN, GOLDSMITH e EASTMAN, 1996; LICHTENTEIN, 

RIDGWAY e NETEMEYER, 1993; LUMPKIN, 1985). Embora relatada por estes 

autores como satisfatória, caberia aqui também averiguar a validade.   

 

Por fim, como adverte Jacoby e Olson (1977), os respondentes, quando 

fornecem estimativas de preço dão aproximações de informações armazenadas na 

memória permanente. Elas podem referir-se não especificamente aos produtos 

examinados, mas aos preços de produtos similares. O modo como elas são 

armazenadas na memória pode depender dos objetivos, interesses e percepções do 

comprador, além do tempo de exposição às informações (MAZUNDAR e MONROE, 

1992). 

 

5.4   Sugestões para pesquisas futuras 

 

Esta dissertação reclama que novos estudos sejam desenvolvidos e 

expandidos. É salutar que pesquisas similares surjam para fins comparativos e 

consubstanciar o corpo de conhecimento no âmbito acadêmico e profissional 

brasileiros. Examinar uma gama maior de produtos e a considerar outros atributos 

relacionadas as categorias de produtos (como sofisticação tecnológica e estágio do 

ciclo de vida do produto) podem ser trabalhados.  

 

Apesar de verificada uma relação entre o conhecimento de preço e 

determinantes desse conhecimento aqui levantados (Envolvimento com o Produto, 

Exposição a Propaganda e Uso da Relação Preço-Qualidade), cabe ter maior rigor 

na comprovação das hipóteses apresentadas e buscar outras relações (como não 

lineares) para as variáveis.  

 

Seria também desejável examinar o conhecimento do consumidor sobre 

preços além do âmbito dos bens duráveis. Por exemplo, no setor de serviços seria 

útil identificar quais fatores podem influenciar o conhecimento de preço do 
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consumidor e como o processo de busca e aquisição da informação pode impactar 

este conhecimento.  

 

Investigar se há uma relação entre o conhecimento de preço e as 

características demográficas dos compradores também poderia trazer uma 

contribuição relevante.  
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APÊNDICE A – Questionário Aplicado 
 
Fundação Getulio Vargas - FGV     Questionário Nº:_______ 
Escola de Administração de Empresas de São Paulo   Critica:______________
         Supervisor:___________ 
 
 
PESQUISA SOBRE O CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR 
 
Bom dia, meu nome é _____________e estou realizando uma pesquisa científica sobre o 
conhecimento do consumidor. Gostaria que você respondesse algumas perguntas. A 
pesquisa levará apenas alguns minutos. 
Nome Entrevistado:_______________________________________ Telefone:__________ 
Data:___________________   Hora:________________ Local:______________________ 
 
 
Seção 1 - Questões de perfil geral 
 
 
1.1. Faixa Etária:  1. de 18 à 30 anos        1.2. Sexo:   1. Masculino   

   2. de 31 à 40 anos     2. Feminino 

   3. de 41 à 50 anos  

   4. de 51 à 60 anos 

   5. Mais de 60 anos 

 

1.3. Escolaridade: 1. Analfabeto/Primário Incompleto 

   2. Primário Completo/Ginásio Incompleto 

   3. Ginásio Completo/ Colegial Incompleto 

   4. Colegial Completo/ Superior Incompleto 

   5. Superior Completo/ Pós-Graduação 

 

1.4. Faixa de Renda 1. Até R$ 500,00 (Mostrar Cartão 1) 
   2. de R$ 501,00 à R$ 1.500,00 

   3. de R$ R$ 1.501,00 à R$ 2.500,00 

   4. de R$ 2.501,00 à R$ 3.500,00 

   5. de R$ 3.501,00 à R$ 4.500,00 

   6. Mais de R$ 4.5001,00 

 
 
Seção 2 - Agora lhe serão mostradas as fotografias de alguns produtos. Você deve indicar o 

preço à vista de cada um deles. Procure ser o mais preciso(a) possível.  (Mostrar Cartão 2) 
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Levando em conta a categoria ou tipo do Produto,  indique a sua opinião nas questões 

adiante. Use  a escala indicada.  (Mostrar Cartão 3) 
 

Discordo 
Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 Concordo 

Totalmente
 

2.1.1 – Em geral tenho forte interesse por este tipo 
de produto.   1 2 3 4 5 6 7 

2.1.2 - Este tipo de produto é muito importante para 
mim. 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1.3 – Este tipo de produto significa muito para 
mim. 1 2 3 4 5 6 7 

2.1.4 – Quando alguém me fala sobre este tipo de 
produto não tenho interesse. ( r ) 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

 
 

2.2.1 – Em geral tenho forte interesse por este tipo 
de produto.   1 2 3 4 5 6 7 

2.2.2 – Este tipo de produto é muito importante para 
mim. 

1 2 3 4 5 6 7 

2.2.3 – Este tipo de produto significa muito para 
mim. 1 2 3 4 5 6 7 

2.2.4 – Quando alguém me fala sobre este tipo de 
produto não tenho interesse. ( r ) 1 2 3 4 5 6 7 

 
 

 
 
 

2.3.1 – Em geral tenho forte interesse por este tipo 
de produto.   1 2 3 4 5 6 7 

2.3.2 – Este tipo de produto é muito importante para 
mim. 

1 2 3 4 5 6 7 

2.3.3 – Este tipo de produto significa muito para 
mim. 1 2 3 4 5 6 7 

2.3.4 – Quando alguém me fala sobre este tipo de 
produto não tenho interesse. ( r ) 1 2 3 4 5 6 7 

 

Prod. 1 Televisor Preço  indicado pelo entrevistado R$ 

Prod.2 Relógio. Preço  indicado pelo entrevistado R$ 

Prod.3. Micro-system Preço  indicado pelo entrevistado R$ 
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2.4.1 – Em geral tenho forte interesse por este tipo 
de produto.   1 2 3 4 5 6 7 

2.4.2 – Este tipo de produto é muito importante para 
mim. 

1 2 3 4 5 6 7 

2.4.3 – Este tipo de produto significa muito para 
mim. 1 2 3 4 5 6 7 

2.4.4 – Quando alguém me fala sobre este tipo de 
produto não tenho interesse. ( r ) 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

 
  

2.5.1 – Em geral tenho forte interesse por esta 
categoria de produto.   1 2 3 4 5 6 7 

2.5.2 – Esta categoria de produto é muito 
importante para mim. 

1 2 3 4 5 6 7 

2.5.3 – Esta categoria de produto significa muito 
para mim. 1 2 3 4 5 6 7 

2.5.4 – Quando alguém me fala sobre este tipo de 
produto não tenho interesse. ( r ) 1 2 3 4 5 6 7 

 
 

 
 
 

2.6.1 – Em geral tenho forte interesse por este tipo 
de produto.   1 2 3 4 5 6 7 

2.6.2 – Este tipo de produto é muito importante para 
mim. 

1 2 3 4 5 6 7 

2.6.3 – Este tipo de produto significa muito para 
mim. 1 2 3 4 5 6 7 

2.6.4 – Quando alguém me fala sobre este tipo de 
produto não tenho interesse. ( r ) 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 
 
 
 

Prod.4 DVD Preço  indicado pelo entrevistado R$ 

Prod.5 Fogão Preço  indicado pelo entrevistado R$ 

Prod.6. Câmera Fotográfica. Preço  indicado pelo entrevistado R$ 
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2.7.1 – Em geral tenho forte interesse por este tipo 
de produto.   1 2 3 4 5 6 7 

2.7.2 – Este tipo de produto é muito importante para 
mim. 

1 2 3 4 5 6 7 

2.7.3 – Este tipo de produto significa muito para 
mim. 1 2 3 4 5 6 7 

2.7.4 – Quando alguém me fala sobre este tipo de 
produto não tenho interesse. ( r ) 1 2 3 4 5 6 7 

 
 

 
 
 

2.8.1 – Em geral tenho forte interesse por este tipo 
de produto.   1 2 3 4 5 6 7 

2.8.2 – Este tipo de produto é muito importante para 
mim. 

1 2 3 4 5 6 7 

2.8.3 – Este tipo de produto significa muito para 
mim. 1 2 3 4 5 6 7 

2.8.4 – Quando alguém me fala sobre este tipo de 
produto não tenho interesse. ( r ) 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
Seção 3 -  Agora indique a sua opinião, nas questões a seguir, sobre anúncios 

(propagandas) a respeito de preços de produtos. 

  
 

3.1.1 – Eu compro muito em promoções ou 
condições especiais.    1 2 3 4 5 6 7 

3.1.2 – Eu sempre pesquiso os anúncios antes de 
comprar. 1 2 3 4 5 6 7 

3.1.3 – Eu geralmente assisto com atenção as 
propagandas/anúncios de promoções de venda. 1 2 3 4 5 6 7 

3.1.4 – Eu leio à maioria dos anúncios de 
promoções de vendas em jornais com atenção. 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 
 
 
 

Prod.7 Refrigerador. Preço  indicado pelo entrevistado R$ 

Prod.8 Lavadora. Preço  indicado pelo entrevistado R$ 
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Seção 4 -  Agora indique a sua opinião, nas questões a seguir, sobre qualidade de produto.  
 
 

4.1.1 – Em geral, quanto maior o preço de um 
produto, maior a sua qualidade.    1 2 3 4 5 6 7 

4.1.2 – O ditado “você obtém o que você paga” é 
geralmente verdadeiro. 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1.3 – O preço de um produto é um bom indicador 
da sua qualidade. 1 2 3 4 5 6 7 

4.1.4 – Você sempre paga um pouco mais pelo 
melhor produto. 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
Obrigado pela sua colaboração. Tenha um bom dia!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

112  

 

APÊNDICE B - Produtos 
 
 

1. 
Televisor Panasonic 29” TC 29KMO4 

 
 
 

 
 

2. 
Relógio Esportivo Dumont Thunder 

Digital DM4 1046N 
 
 

 
 
 
 

3. 
Micro System Gradiente ASM 430 

 
 

 
 
 
 
 

4. 
DVD player Gradiente DT 350 portátil 
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5. 

Fogão Continental Charme Plus 4 Bocas 
 

 

 
6. 

Maquina fotográfica YACHICA EZ 
MATE 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
7. 

Refrigerador de 1 porta Cônsul LM Máster 
CRP 38 

 

 
 
 

8. 
Lavadora de Roupas GE 8 Kg 
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APENDICE C – Análise de confiabilidade das escalas 
 

Tabela 26 - Análise de confiabilidade das escalas do construto Envolvimento com 

Televisor 

Construto / 
Variável 

Alfa da       
Escala 

Variância da 
Escala 

Variância da 
Escala Sem a 

Variável 

Alfa com a 
Variável 
Excluída 

C_2.1 – 
Envolvimento 
com Televisor 

85,39 66,84 
  

V_2.1.1   36,45 78,60 

V_2.1.2   41,33 81,50 

V_2.1.3   43,50 83,90 

V_2.1.4inv   36,45 81,20 

 

Tabela 27 - Análise de confiabilidade das escalas do construto Envolvimento com 

Relógio 

Construto / 
Variável 

Alfa da         
Escala 

Variância da 
Escala 

Variância da 
Escala sem a 

Variável 

Alfa com a 
Variável 
Excluída 

C_2.1 – 
Envolvimento 
com Relógio 88,54 69,66 

  

V_2.2.1   44,23 86,78 

V_2.2.2   38,84 84,94 

V_2.2.3   39,54 84,04 

V_2.2.4inv   40,13 85,16 
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Tabela 28 - Análise de confiabilidade das escalas do construto Envolvimento com 

Micro-system 

Construto / 
Variável 

Alfa da         
Escala 

Variância da 
Escala 

Variância da 
Escala sem a 

Variável 

Alfa com a 
Variável 
Excluída 

C_2.3 – 
Envolvimento 
com Micro-

system 88,52 73,94   

V_2.3.1   39,59 83,41 

V_2.3.2   45,86 86,10 

V_2.3.3   47,60 86,57 

V_2.3.4inv   39,68 84,54 

 

  

Tabela 29 - Análise de confiabilidade das escalas do construto Envolvimento com 

DVD 

Construto / 
Variável 

Alfa da         
Escala 

Variância da 
Escala 

Variância da 
Escala sem a 

Variável 

Alfa com a 
Variável 
Excluída 

C_2.4 –
Envolvimento 

com DVD 91,03 79,56   

V_2.4.1   42,82 86,41 

V_2.4.2   48,57 88,68 

V_2.4.3   50,35 90,04 

V_2.4.4inv   42,63 88,09 
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Tabela 30 - Análise de confiabilidade das escalas do construto Envolvimento com 

Fogão 

Construto / 
Variável 

Alfa da         
Escala 

Variância da 
Escala 

Variância da 
Escala sem a 

Variável 

Alfa com a 
Variável 
Excluída 

C_2.5 – 
Envolvimento 
com Fogão 88,03 82,39   

V_2.5.1   49,99 84,88 

V_2.5.2   46,72 84,19 

V_2.5.3   47,16 84,25 

V_2.5.4inv   48,90 85,27 

 

Tabela 31 - Análise de confiabilidade das escalas do construto Envolvimento com 

Câmera Fotográfica  

Construto / 
Variável 

Alfa da         
Escala 

Variância da 
Escala 

Variância da 
Escala sem a 

Variável 

Alfa com a 
Variável 
Excluída 

C_2.6 – 
Envolvimento 
com Câmera 
Fotográfica 93,48 83,17   

V_2.6.1   47,37 90,97 

V_2.6.2   48,33 91,11 

V_2.6.3   50,04 91,88 

V_2.6.4inv   45,47 92,03 

 



 

 

117  

 

Tabela 32 - Análise de confiabilidade das escalas do construto Envolvimento com 

Refrigerador 

Construto / 
Variável 

Alfa da         
Escala 

Variância da 
Escala 

Variância da 
Escala sem a 

Variável 

Alfa com a 
Variável 
Excluída 

C_2.7 – 
Envolvimento 

com 
Refrigerador 90,06 85,84   

V_2.7.1   49,28 87,22 

V_2.7.2   50,83 86,90 

V_2.7.3   52,03 88,08 

V_2.7.4inv   47,40 86,41 

 

Tabela 33 - Análise de confiabilidade das escalas do construto Envolvimento com 

Lavadora 

Construto / 
Variável 

Alfa da         
Escala 

Variância da 
Escala 

Variância da 
Escala sem a 

Variável 

Alfa com a 
Variável 
Excluída 

C_2.8 – 

Envolvimento com 

Lavadora 
84,09 59,34   

V_2.8.1   28,92 76,10 

V_2.8.2   41,62 82,86 

V_2.8.3   40,98 82,66 

V_2.8.4inv   29,07 75,32 
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Tabela 34 - Análise de confiabilidade das escalas do construto Exposição à 

Propaganda 

Construto / 
Variável 

Alfa da         
Escala 

Variância da 
Escala 

Variância da 
Escala sem a 

Variável 

Alfa com a 
Variável 
Excluída 

C_3 – 
Exposição à 
Propaganda 79,44 35,72   

V_3.1.1   22,79 74,29 

V_3.1.2   23,67 74,55 

V_3.1.3   19,73 73,94 

V_3.1.4   19,68 74,57 

 

Tabela 35 - Análise de confiabilidade das escalas do construto Uso da Relação 

Preço-Qualidade 

Construto / 
Variável 

Alfa da         
Escala 

Variância da 
Escala 

Variância da 
Escala sem a 

Variável 

Alfa com a 
Variável 
Excluída 

C_4 – Uso da 
Relação Preço-

Qualidade 73,18 41,11   

V_4.1.1   21,57 61,08 

V_4.1.2   28,98 74,20 

V_4.1.3   23,08 61,53 

V_4.1.4   27,13 69,30 
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APÊNDICE D – Análise descritiva dos construtos 
 

Todas as variáveis dos construtos foram medidas numa escala Likert que vai 

de 1 (Discordo Totalmente) a 7 (Concordo Totalmente). A Tabela 36 traz os desvios 

padrões e as médias das variáveis do construto Envolvimento com Televisor. A 

variável com a menor média (4,3) foi V_2.1.1 (“Em geral tenho forte interesse por 

este tipo de produto.”). A maior média (5,0) foi V_2.1.2 (“Este tipo de produto é muito 

importante para mim.”). A variabilidade dos dados, medida pelo desvio padrão, foi de 

um mínimo de 2,2 a um máximo de 2,7.  

Tabela 36 – Médias e Desvios Padrões das variáveis do construto Envolvimento com 

Televisor  

Variável Média Desvio 
Padrão 

V_2.1.1 - Em geral tenho forte interesse por este tipo de 
produto.   4,3 2,6 

V_2.1.2 - Este tipo de produto é muito importante para 
mim. 5,0 2,3 

V_2.1.3 - Este tipo de produto significa muito para mim. 4,7 2,2 

V_2.1.4inv - Quando alguém me fala sobre este tipo de 
produto não tenho interesse. 4,7 2,7 

Média do Construto 4,7 2,4 

 

A Tabela 37 apresenta os desvios padrões e as médias das variáveis do 

construto Envolvimento com Relógio. A variável com a menor média (2,3) foi V_2.2.1 

(“Em geral tenho forte interesse por este tipo de produto.”). A maior média (3,4) foi 

V_2.2.2 (“Este tipo de produto é muito importante para mim.”). O desvio padrão 

mínimo foi 2,2  e o máximo, 2,6.  
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Tabela 37 – Médias e Desvios Padrões das variáveis do construto Envolvimento com 

Relógio 

Variável Média 
Desvio 
Padrão 

V_2.2.1 - Em geral tenho forte interesse por este tipo de 
produto.   2,3 2,2 

V_2.2.2 - Este tipo de produto é muito importante para mim. 3,4 2,6 

V_2.2.3 - Este tipo de produto significa muito para mim. 3,4 2,5 

V_2.2.4inv - Quando alguém me fala sobre este tipo de 
produto não tenho interesse. 2,7 2,5 

Média do Construto 3,0 2,4 

 

A Tabela 38 exibe os desvios padrões e médias das variáveis do construto 

Envolvimento com Micro-system. A variável com a menor média (4,1) foi V_2.3.1 

(“Em geral tenho forte interesse por este tipo de produto.”). A maior média (4,8) foi 

V_2.3.2 (“Este tipo de produto é muito importante para mim.”). A variabilidade dos 

dados, medida pelo desvio padrão foi de um mínimo de 2,2 a um máximo de 2,7.  
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Tabela 38 – Médias e Desvios Padrões das variáveis do construto Envolvimento com 

Micro-system 

Variável Média 
Desvio 
Padrão 

V_2.3.1 - Em geral tenho forte interesse por este tipo de 
produto.   4,1 2,7 

V_2.3.2 - Este tipo de produto é muito importante para mim. 4,8 2,3 

V_2.3.3 - Este tipo de produto significa muito para mim. 4,5 2,2 

V_2.3.4inv - Quando alguém me fala sobre este tipo de 
produto não tenho interesse. 4,5 2,7 

Média do Construto 4,5 2,5 

 

A Tabela 39 expõe os desvios padrões e as médias das variáveis do 

construto Envolvimento com DVD. A variável com a menor média (4,3)  foi V_2.4.1 

(“Em geral tenho forte interesse por este tipo de produto.”). A maior média (4,7) foi 

V_2.4.2 (“Este tipo de produto é muito importante para mim.”). A variabilidade dos 

dados, medida pelo desvio padrão, foi de um mínimo de 2,3 a um máximo de 2,8.  
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Tabela 39 – Médias e Desvios Padrões das variáveis do construto Envolvimento com 

DVD 

Variável Média 
Desvio 
Padrão 

V_2.4.1 - Em geral tenho forte interesse por este tipo de 
produto.   4,3 2,7 

V_2.4.2 - Este tipo de produto é muito importante para mim. 4,7 2,3 

V_2.4.3 - Este tipo de produto significa muito para mim. 4,5 2,3 

V_2.4.4inv - Quando alguém me fala sobre este tipo de 
produto não tenho interesse. 4,6 2,8 

Média do Construto 4,6 2,5 

 

 
A Tabela 39 mostra os desvios padrões e as médias das variáveis do 

construto Envolvimento com Fogão. A variável com a menor média (2,7) foi V_2.5.1 

(“Em geral tenho forte interesse por este tipo de produto.”). A maior média (4,5) foi 

V_2.5.2 (“Este tipo de produto é muito importante para mim.”). O desvio padrão 

mínimo foi 2,5 e o máximo, 2,7.  
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Tabela 39 – Médias e Desvios Padrões das variáveis do construto Envolvimento com 

Fogão 

Variável Média 
Desvio 
Padrão 

V_2.5.1 - Em geral tenho forte interesse por este tipo de 
produto.   2,7 2,5 

V_2.5.2 - Este tipo de produto é muito importante para mim. 4,5 2,7 

V_2.5.3 - Este tipo de produto significa muito para mim. 4,4 2,7 

V_2.5.4inv - Quando alguém me fala sobre este tipo de 
produto não tenho interesse. 3,0 2,6 

Média do Construto 3,6 2,6 

 

A Tabela 40 traz os desvios padrões e as médias das variáveis do construto 

Envolvimento com Câmera Fotográfica. A variável com a menor média (2,8) foi 

V_2.6.1 (“Em geral tenho forte interesse por este tipo de produto.”). A maior média 

(4,5) foi V_2.6.4inv (“Quando alguém me fala sobre este tipo de produto não tenho 

interesse.”). A variabilidade dos dados, medida pelo desvio padrão, foi de um mínimo 

de 2,3 a um máximo de 2,7.  
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Tabela 40 – Médias e Desvios Padrões das variáveis do construto Envolvimento com 

Câmera Fotográfica 

Variável Média 
Desvio 
Padrão 

V_2.6.1 - Em geral tenho forte interesse por este tipo de 
produto.   2,8 2,5 

V_2.6.2 - Este tipo de produto é muito importante para mim. 3,2 2,4 

V_2.6.3 - Este tipo de produto significa muito para mim. 3,1 2,3 

V_2.6.4inv - Quando alguém me fala sobre este tipo de 
produto não tenho interesse. 3,2 2,7 

Média do Construto 3,1 2,5 

 

A Tabela 41 apresenta os desvios padrões e as médias das variáveis do 

construto Envolvimento com Refrigerador. A variável com a menor média (3,5) foi 

V_2.7.1 (“Em geral tenho forte interesse por este tipo de produto.”). A maior média 

(4,9) foi V_2.7.2 (“Este tipo de produto é muito importante para mim.”). O desvio 

padrão mínimo foi 2,5  e o máximo, 2,8.  
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Tabela 41 – Médias e Desvios Padrões das variáveis do construto Envolvimento com 

Refrigerador 

Variável Média 
Desvio 
Padrão 

V_2.7.1 - Em geral tenho forte interesse por este tipo de 
produto.   3,5 2,7 

V_2.7.2 - Este tipo de produto é muito importante para mim. 4,9 2,5 

V_2.7.3 - Este tipo de produto significa muito para mim. 4,8 2,5 

V_2.7.4inv - Quando alguém me fala sobre este tipo de 
produto não tenho interesse. 3,8 2,8 

Média do Construto 4,3 2,6 

 

A Tabela 42 exibe os desvios padrões as médias das variáveis do construto 

Envolvimento com Lavadora. A variável com a menor média (4,7) foi V_2.8.1 (“Em 

geral tenho forte interesse por este tipo de produto.”). A maior média (6,1) foi V_2.8.2 

(“Este tipo de produto é muito importante para mim.”). A variabilidade dos dados, 

medida pelo desvio padrão, foi de um mínimo de 1,8 a um máximo de 2,8.  
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Tabela 42 – Médias e Desvios Padrões das variáveis do construto Envolvimento com 

Lavadora 

Variável Média 
Desvio 
Padrão 

V_2.8.1 - Em geral tenho forte interesse por este tipo de 
produto.   4,7 2,8 

V_2.87.2 - Este tipo de produto é muito importante para mim. 6,1 1,8 

V_2.8.3 - Este tipo de produto significa muito para mim. 5,9 1,9 

V_2.8.4inv - Quando alguém me fala sobre este tipo de 
produto não tenho interesse. 4,9 2,7 

Média do Construto 5,4 2,3 

 

A Tabela 43 expõe os desvios padrões e as médias das variáveis dos 

construtos Exposição à Propaganda. A variável com a menor média (5,4) foi V_3.1.4 

(“Eu leio à maioria dos anúncios de promoções de vendas em jornais com 

atenção.”). A maior média (6,0) foi V_3.1.2 (“Eu sempre pesquiso os anúncios antes 

de comprar.”). A variabilidade dos dados, medida pelo desvio padrão, foi de um 

mínimo de 1,6 a um máximo de 2,1. 
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Tabela 43 – Médias e Desvios Padrões das variáveis do construto Exposição à 

Propaganda 

Variável Média 
Desvio 
Padrão 

V_3.1.1 – Eu compro muito em promoções ou condições 
especiais.    5,9 1,7 

V_3.1.2 – Eu sempre pesquiso os anúncios antes de comprar. 6,0 1,6 

V_3.1.3 – Eu geralmente assisto com atenção as 
propagandas/anúncios de promoções de venda. 5,5 2,1 

V_3.1.4 – Eu leio à maioria dos anúncios de promoções de 
vendas em jornais com atenção. 5,4 2,1 

Média do Construto 5,7 1,9 

 

A Tabela 44 mostra os desvios padrões e as médias das variáveis do 

construto Uso da Relação Preço-Qualidade. A variável com a menor média (4,2) foi 

V_4.1.1 (“Em geral, quanto maior o preço de um produto, maior a sua qualidade.”). A 

maior média (5,4) foi V_4.1.2 (“O ditado “você obtém o que você paga” é geralmente 

verdadeiro.”). O desvio padrão mínimo foi 2,0  e o máximo, 2,4.  
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Tabela 44 – Desvios Padrões e Médias das variáveis do construto Uso da Relação 

Preço-Qualidade 

Variável Média 
Desvio 
Padrão 

V_4.1.1 – Em geral, quanto maior o preço de um produto, 
maior a sua qualidade.    4,2 2,4 

V_4.1.2 – O ditado “você obtém o que você paga” é 
geralmente verdadeiro. 

5,4 2,0 

V_4.1.3 – O preço de um produto é um bom indicador da sua 
qualidade. 4,4 2,2 

V_4.1.4 – Você sempre paga um pouco mais pelo melhor 
produto. 5,2 2,0 

Média do Construto 4,8 2,1 
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APÊNDICE E – Análise de regressão dos produtos 
 

A Tabela 45 expõe que o modelo de regressão do produto Relógio não é 

significativo (F = 0,758, valor-p > 0,10). A Tabela 46 expõe os resultados dos 

coeficientes beta padronizados.  

 

Tabela 45 – Análise de variância para o produto Relógio. Variável dependente 

Ind_Desv2: indicadores (Constante), Ind_C2.2, Ind_C3 e Ind_C4. 

Modelo 
Soma dos 
Quadrados 

Grau de 
Liberdade

Quadrado 
Médio F Sig. 

Regressão 10002,18 3,00 3334,06 0,758 0,519 

Resíduos 862189,55 196,00 4398,93   

Total 872191,73 199,00    

 

Tabela 46 - Coeficientes de regressão para o produto Relógio. Variável 

dependente Ind_Desv2: indicadores (Constante), Ind_C2.2, Ind_C3 e Ind_C4. 

Variável Coeficiente Não 
Padronizado 

Dependente Independente B Erro 
Padrão 

Beta Pa-
dronizado 

t Sig. 

Ind_Desv2 Constante 52,137 21,549  2,419 0,016 

 Ind_C2.2 -0,424 0,569 -0,053 -0,745 0,457 

 Ind_C3 1,126 0,813 0,102 1,384 0,168 

 Ind_C4 -0,295 0,753 -0,029 -0,392 0,695 

       
Coeficiente de determinação = 1,1% 
 
Coeficiente de determinação Ajustado = 0,4% 
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A Tabela 47 expõe as estatísticas de colinearidade do modelo de regressão 

para o produto Relógio. Nenhuma variável mostrou-se altamente correlacionada no 

conjunto. 

 

Tabela 47 – Estatísticas de colinearidade das variáveis independentes do 

modelo de regressão do produto Relógio. 

 

Variável  Tolerância   FIV 

Ind_C2.2 0,980 1,020 

Ind_C3 0,936 1,069 

Ind_C4 0,948 1,055 
 

A análise dos resíduos está nos Gráficos 7, 8 e 9. Ela revela sérias violações 

de suposições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 – Freqüência de distribuição dos resíduos padronizados da 

variável dependente Ind_Desv2 com a curva normal de distribuição 
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Gráfico 11 – Probabilidade normal de resíduos de regressão padronizados da 

variável dependente Ind_Desv2  

 

 

Gráfico 12 – Valores previstos padronizado da variável dependente 

Ind_Desv2 versus os valores previstos a partir da equação de regressão 
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De acordo com a Tabela 48, o modelo de regressão do produto Micro-system 

não é significativo (F = 0,681, valor-p > 0,10), A Tabela 49 expõe os resultados dos 

coeficientes beta padronizados.  

 

Tabela 48 – Análise de variância para o produto Micro-system. Variável 

dependente Ind_Desv3: indicadores: (Constante), Ind_C4, Ind_C2.3, Ind_C3 

Modelo 
Soma dos 
Quadrados 

Grau de 
Liberdade

Quadrado 
Médio F Sig. 

Regressão 1668,19 3,00 556,06 0,681 0,564 

Resíduos 159964,03 196,00 816,14   

Total 161632,22 199,00    

  

Tabela 49 - Coeficientes de regressão para o produto Micro-system. Variável 

dependente Ind_Desv3: indicadores: (Constante), Ind_C4, Ind_C2.3, Ind_C3 

Variável Coeficiente Não 
Padronizado 

Dependente Independente B Erro 
Padrão 

Beta Pa-
dronizado 

t Sig. 

Ind_Desv3 Constante 37,463 9,498  3,944 0,000 

 Ind_C2.3 0,336 0,241 0,101 1,395 0,165 

 Ind_C3 -0,037 0,349 -0,008 -0,107 0,915 

 Ind_C4 -0,176 0,329 -0,040 -0,534 0,594 

       
Coeficiente de determinação = 1,0% 
 
Coeficiente de determinação ajustado = 0,5% 
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A Tabela 50 exibe as estatísticas de colinearidade do modelo de regressão 

para o produto Micro-system. Nenhuma variável mostrou-se altamente 

correlacionada no conjunto. 

 

Tabela 50 – Estatísticas de colinearidade das variáveis independentes do 

modelo de regressão do produto Micro-system 

 

Variável  Tolerância   FIV 

Ind_C2.3 0,958 1,043 

Ind_C3 0,944 1,060 

Ind_C4 0,922 1,084 
 

A análise dos resíduos está nos Gráficos 7, 8 e 9. Ela revela violações de 

suposições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 – Freqüência de distribuição dos resíduos padronizados da 

variável dependente Ind_Desv3 com a curva normal de distribuição 
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Gráfico 14 – Probabilidade normal de resíduos de regressão padronizados da 

variável dependente Ind_Desv3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 – Valores previstos padronizado da variável dependente 

Ind_Desv3 versus os valores previstos a partir da equação de regressão 
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A Tabela 51 mostra que o modelo de regressão do produto DVD não é 

significativo (F = 2,077, valor-p >0,10). A Tabela 52 expõe os resultados dos 

coeficientes beta padronizado. 

 

Tabela 51 – Análise de variância para  o produto DVD. Variável dependente 

Ind_Desv4: Indicadores (Constante), Ind_C4, Ind_C2.4, Ind_C3 

Modelo 
Soma dos 
Quadrados 

Grau de 
Liberdade

Quadrado 
Médio F Sig. 

Regressão 31627,79 3 10543 2,077 0,115 

Resíduos 994799,24 196 5075,5   

Total 1026427 199    

 

Tabela 52 - Coeficientes de regressão para o produto DVD. Variável dependente 

Ind_Desv4: Indicadores (Constante), Ind_C4, Ind_C2.4, Ind_C3 

Variável Coeficiente Não 
Padronizado 

Dependente Independente B Erro 
Padrão 

Beta Pa-
dronizado 

t Sig. 

Ind_Desv4 Constante 69,970 23,122  3,026 0,003 

 Ind_C2.4 -1,210 0,592 -0,150 -2,046 0,042 

 Ind_C3 0,941 0,889 0,078 1,059 0,291 

 Ind_C4 -0,885 0,817 -0,079 -1,082 0,280 

       
Coeficiente de determinação = 3,1% 
 
Coeficiente de determinação Ajustado = 1,6% 

       
 

A Tabela 53 apresenta as estatísticas de colinearidade do modelo de 

regressão para o produto DVD. Nenhuma variável mostrou-se altamente 

correlacionada no conjunto. 
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Tabela 53 – Estatísticas de colinearidade das variáveis independentes do 

modelo de regressão do produto DVD 

 

Variável  Tolerância   FIV 

Ind_C2.4 0,916 1,092 

Ind_C3 0,903 1,107 

Ind_C4 0,929 1,076 
 

A análise dos resíduos está nos Gráficos 16, 17 e 18. Ela revela sérias 

violações de suposições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16 – Freqüência de distribuição dos resíduos padronizados da 

variável dependente com a curva de distribuição normal  
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Gráfico 17 – Probabilidade normal de resíduos de regressão padronizados  da 

variável dependente Ind_Desv4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18 – Valores previstos padronizados da variável dependente 

Ind_Desv4 versus os valores  previstos a partir da equação de regressão 
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Como traz a Tabelas 54 o modelo de regressão do produto Fogão não é 

significativo (F = 0,286, valor-p > 0,10). A Tabela 55 mostra os  coeficientes beta 

padronizados.  

 

Tabela 54 – Análise de variância para o produto Fogão. Variável dependente 

Ind_Desv5: indicadores (Constante), Ind_C4, Ind_C2.5, Ind_C3 

Modelo 
Soma dos 
Quadrados 

Grau de 
Liberdade

Quadrado 
Médio F Sig. 

Regressão 1329,5 3 443,16 0,286 0,835 

Resíduos 303408 196 1548   

Total 304737 199    

 

Tabela 55 - Coeficientes de regressão para o produto Fogão. Variável 

dependente Ind_Desv5: Indicadores (Constante), Ind_C4, Ind_C2.5, Ind_C3 

Variável Coeficiente Não 
Padronizado 

Dependente Independente B Erro 
Padrão 

Beta Pa-
dronizado 

t Sig. 

Ind_Desv5 Constante 53,543 12,724  4,208 0,000 

 Ind_C2.5 -0,012 0,315 -0,003 -0,039 0,969 

 Ind_C3 -0,398 0,490 -0,061 -0,812 0,418 

 Ind_C4 -0,085 0,447 -0,014 -0,191 0,849 

       
Coeficiente de determinação = 0,4% 
 
Coeficiente de determinação Ajustado = 0,1% 
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A Tabela 56 traz as estatísticas de colinearidade do modelo de regressão 

para o produto Fogão. Nenhuma variável mostrou-se altamente correlacionada no 

conjunto. 

 

Tabela 56 – Estatísticas de colinearidade das variáveis independentes do 

modelo de regressão do produto Fogão 

 

Variável  Tolerância   FIV 

Ind_C2.5 0,944 1,053 

Ind_C3 0,907 1,102 

Ind_C4 0,948 1,054 
 

A análise dos resíduos está nos Gráficos 19, 20 e 21. Ela revela sérias 

violações de suposições. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19 – Freqüência de distribuição dos resíduos padronizados da 

variável dependente Ind_Desv5 com a curva de distribuição normal  
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Gráfico 20 – Probabilidade normal de resíduos de regressão padronizados da 

variável dependente Ind_Desv5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21 – Valores previstos padronizados da variável dependente 

Ind_Desv5 versus os valores previstos a partir da equação de regressão 
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A Tabelas 57 revela que o modelo de regressão do produto Câmera 

Fotográfica não é significativo (F = 0,596, valor-p > 0,10). A Tabela 58 aponta os 

coeficientes beta padronizados.  

 

Tabela 57 – Análise de variância para  o produto Câmera Fotográfica. Variável 

dependente Ind_Desv6: indicadores (Constante), Ind_C4, Ind_C2.6, Ind_C3 

Modelo 
Soma dos 
Quadrados 

Grau de 
Liberdade

Quadrado 
Médio F Sig. 

Regressão 12595,4 3 4198,5 0,596 0,618 

Resíduos 1380975,26 196 7045,8   

Total 1393570,66 199    

 

Tabela 58 - Coeficientes de regressão para o produto Câmera Fotográfica. 

Variável dependente Ind_Desv6: Indicadores (Constante), Ind_C4, Ind_C2.6, 

Ind_C3 

Variável Coeficiente Não 
Padronizado 

Dependente Independente B Erro 
Padrão 

Beta Pa-
dronizado 

t Sig. 

Ind_Desv6 Constante 46,983 26,996  1,740 0,083 

 Ind_C2.6 0,781 0,666 0,085 1,172 0,243 

 Ind_C3 -0,153 1,039 -0,011 -0,148 0,883 

 Ind_C4 0,527 0,954 0,040 0,553 0,581 

       
Coeficiente de determinação = 0,9% 
 
Coeficiente de determinação Ajustado = 0,6% 
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A Tabela 59 mostra as estatísticas de colinearidade do modelo de regressão 

para o produto Câmera Fotográfica. Nenhuma variável mostrou-se altamente 

correlacionada no conjunto. 

 

Tabela 59 – Estatísticas de colinearidade das variáveis independentes do 

modelo de regressão do produto Câmera Fotográfica 

 

Variável  Tolerância   FIV 

Ind_C2.6 0,960 1,042 

Ind_C3 0,918 1,089 

Ind_C4 0,947 1,056 
 

A análise dos resíduos está nos Gráficos 22, 23 e 24. Ela revela sérias 

violações de suposições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22 – Freqüência de distribuição dos resíduos padronizados da 

variável dependente Ind_Desv6 com a curva de distribuição normal 
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Gráfico 23 – Probabilidade normal de resíduos de regressão padronizados da 

variável dependente Ind_Desv6  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gráfico 24 – Valores previstos padronizados da variável dependenteInd_Desv6 

versus os valores previstos a partir da equação de regressão 
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A Tabelas 60 mostra que o modelo de regressão do produto Lavadora não é 

significativo (F = 0,601, valor-p > 0,10). A Tabela 61 traz os coeficientes beta 

padronizados. 

 

Tabela 60 – Análise de variância para  o produto Lavadora. Variável dependente 

Ind_Desv8: Indicadores (Constante), Ind_C4, Ind_C2.8, Ind_C3 

Modelo 
Soma dos 
Quadrados 

Grau de 
Liberdade

Quadrado 
Médio F Sig. 

Regressão 559,66 3 186,55 0,601 0,615 

Resíduos 60847,59 196 310,45   

Total 61407,25 199    

 

Tabela 61 – Coeficientes de regressão para o produto Lavadora. Variável 

Dependente: Ind_Desv8: Indicadores (Constante), Ind_C4, Ind_C2.8, Ind_C3 

Variável Coeficiente Não 
Padronizado 

Dependente Independente B Erro 
Padrão 

Beta Pa-
dronizado 

t Sig. 

Ind_Desv8 Constante 23,174 6,297  3,680 0,000 

 Ind_C2.8 -0,023 0,164 -0,010 -0,142 0,888 

 Ind_C3 0,226 0,215 0,077 1,049 0,295 

 Ind_C4 0,118 0,201 0,043 0,590 0,556 

       
Coeficiente de determinação = 0,9% 
 
Coeficiente de determinação Ajustado = -0,6% 
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A Tabela 62 exibe as estatísticas de colinearidade do modelo de regressão 

para o produto Lavadora. Nenhuma variável mostrou-se altamente correlacionada no 

conjunto. 

 

Tabela 62 – Estatísticas de colinearidade das variáveis independentes do 

modelo de regressão do produto Lavadora 

 

Variável  Tolerância   FIV 

Ind_C2.8 0,983 1,017 

Ind_C3 0,943 1,060 

Ind_C4 0,942 1,061 
 
 

A análise dos resíduos está nos Gráficos 25, 26 e 27. Ela revela violações de 

suposições. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 25 – Freqüência de distribuição dos resíduos padronizados da 

variável dependente Ind_Desv8 com a curva de distribuição normal  
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Gráfico 26 – Probabilidade normal de resíduos de regressão padronizados da 

variável dependente Ind_Desv8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 27 – Valores previstos padronizado da variável dependente 

Ind_Desv8 versus valores previstos a partir da equação de regressão 
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