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BOTELHO, Delane. Estimação conjunta das elasticidades-preço da escolha da marca e 
da quantidade comprada com dados escaneados. São Paulo: EAESP/FGV, 2003. 180 p. 
(Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós–Graduação em Administração de 
Empresas da EAESP/FGV, campo de conhecimento: Administração Mercadológica). 
 
 
Resumo: O objetivo geral desta tese é estimar a elasticidade-preço da demanda de 
forma conjunta, decomposta em elasticidade-preço da escolha da marca e da quantidade 
comprada, e discutir as implicações desta decomposição para uma categoria específica 
de produto. Para isto foram usados dados escaneados de uma amostra de domicílios no 
contexto varejista brasileiro. Oito hipóteses foram testadas por meio de dois modelos. O 
primeiro refere-se à decisão de escolha da marca, em que foi empregado o modelo logit 
condicional baseado na maximização da utilidade do domicílio. O segundo envolveu 
equações de demanda, obtidas pelo modelo clássico de regressão linear. Ambos foram 
especificados de forma que se pudesse testar a dependência das duas decisões de 
compra. No que diz respeito à validação, o modelo de escolha da marca demonstrou 
uma satisfatória capacidade de previsão, comparativamente aos modelos analisados na 
literatura. Implicações gerenciais incluem específicas decisões e ações de preço para as 
marcas, já que a natureza da decomposição das elasticidades-preço varia entre marcas. 
 
Palavras-chaves: elasticidade-preço, modelo logit, dados escaneados, varejo no Brasil, 
métrica de marketing, escolha do consumidor. 
 
 
Abstract: The main objective of this dissertation is to estimate the joint price-elasticity 
of demand, decomposed in brand choice and quantity price-elasticity, and discuss the 
implications of this decomposition for a specific product category, using a scanner data 
sample of Brazilian households. Eight hypotheses were tested through two models. The 
first one refers to the brand choice decision, and a conditional logit model based on 
household utility maximization was used. The second one encompassed demand 
equations, modeled through classical linear regressions. Both models were specified to 
test the dependence of the two purchase decisions. Regarding to the validity, the brand 
choice model demonstrated a satisfactory prevision power, compared to similar studies 
in the literature. Managerial implications include specific price decisions to each brand, 
as the nature of the price-elasticity decomposition varies among brands. 
 
Keywords: price-elasticity, logit model, scanner data, retail in Brazil, marketing 
metrics, consumer choice. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 
 
 

 

Este Capítulo inicial apresenta o tema abordado nesta tese, o problema de pesquisa, a 

justificativa da escolha do tema e a estrutura geral da tese.  

 

 

 

1.1. Tema 

 

 

As relações entre as variáveis do composto mercadológico (produto, distribuição, 

promoção e preço) e o desempenho das empresas (como as vendas, o lucro e a 

participação de mercado) são de considerável interesse para os pesquisadores de 

marketing. Tais variáveis podem influenciar o desempenho porque, antes de mais nada, 

têm impacto direto na escolha do consumidor, uma área predominante na pesquisa de 

marketing (CHINTAGUNTA et al., 2001). 

 

Muitos pesquisadores de marketing quantitativo, vertente desta tese, têm estudado a 

resposta do consumidor às variáveis mercadológicas mediante a construção de modelos 

econométricos1, como GUADAGNI & LITTLE (1983), GUPTA (1988), TELLIS 

(1988), KRISHNAMURTHI & RAJ (1991), BELL & LATTIN (1998) e 

CHINTAGUNTA et al. (2001). Estes autores analisaram as mais diversas escolhas 

freqüentemente feitas pelos consumidores, como qual produto e marca e em qual loja 

comprar, qual o tamanho da embalagem e a quantidade a ser comprada e em que época. 

Várias destas escolhas podem ser medidas em relação a variáveis específicas utilizando-

se o conceito de elasticidade, que se refere à variação percentual de uma resposta (como 

as vendas) em relação à variação percentual de uma variável particular (como o preço)2. 

                                                 
1 Basicamente, a econometria refere-se ao estudo de aplicações de métodos estatísticos à análise de 

fenômenos econômicos (KENNEDY, 1998, p. 1). 
2 Algumas elasticidades serão definidas no próximo capítulo, como a elasticidade-preço, elasticidade-

preço cruzada, elasticidade-renda e elasticidade-propaganda. 
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No caso específico da elasticidade-preço, as literaturas tradicionais de marketing e 

economia a trata simplesmente como a variação percentual da quantidade comprada 

dada uma certa variação do preço. Entretanto, a decisão de compra de uma marca pelo 

consumidor não se dá apenas na dimensão da quantidade a ser comprada, mas também 

na da marca a comprar (KRISHNAMURTHI & RAJ, 1988). Há uma resposta do 

consumidor ao preço em cada um destes dois estágios do comportamento de compra, e a 

natureza destas respostas depende do papel que o nível de preços assume, ou seja, 

depende da sensibilidade do consumidor ao preço em cada estágio (escolha da marca e 

quantidade comprada)3. 

 

Mas não há estudos empíricos de marketing no contexto brasileiro tratando de tal 

decomposição da elasticidade-preço, o que constitui uma lacuna de conhecimento 

científico. Este trabalho também pretende ser original no Brasil na utilização de dados 

escaneados4 em modelos de estimação da elasticidade-preço, o que traz expressivas 

possibilidades para a pesquisa acadêmica e a prática profissional. 
 
Esta tese insere-se no domínio da Administração de Marketing e seu tema central 

envolve a escolha do consumidor pela marca e quantidade comprada5, tendo o preço 

como principal variável mercadológica influenciadora destas respostas. Como tais 

escolhas afetam as elasticidades e o preço representa a principal variável desta tese, o 

trabalho empírico foca a estimação conjunta da elasticidade-preço da escolha da marca e 

elasticidade-preço da quantidade comprada utilizando-se dados de uma rede varejista 

brasileira. 

 

                                                 
3 Matematicamente o resultado final não se altera se o estágio da escolha da marca for condicional ao 

estágio da quantidade comprada ou vice-versa, visto que P(AB) P(B) = P(BA) P(A) = P(A e B), 
sendo P a probabilidade, A a escolha da marca e B a escolha da quantidade comprada (TELLIS, 1988). 

4 Do inglês scanner data. Estes são, segundo MALHOTRA (1999, p. 131), dados obtidos quando o 
produto é passado por um scanner a laser, que procede a leitura ótica do código de barras da 
embalagem e/ou do cartão de fidelidade do cliente. 

5 Embora a quantidade comprada também seja uma escolha do consumidor, o termo “escolha” nos 
capítulos subseqüentes desta tese designará apenas a opção do consumidor pela marca. 
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1.2. Problema de Pesquisa 

 

 

Uma limitação da estimação da elasticidade-preço é que muitos estudos, principalmente 

os da economia, são baseados na função de demanda agregada para um setor ou para 

uma empresa, sem considerar informações no nível individual de comprador (indivíduo 

ou domicílio) (GUADAGNI & LITTLE, 1983). Um forte motivo desta limitação era a 

indisponibilidade de dados desagregados até a década de 1990, pelo menos no que diz 

respeito ao ambiente de marketing brasileiro. Entretanto, esta limitação pode ser 

superada atualmente no varejo havendo dados escaneados de itens de marcas 

específicas, obtidos de domicílios diretamente nos pontos de venda (GIJSBRECHTS, 

1993). Tais dados desagregados possibilitam maior variabilidade, o que é uma 

vantagem em análises estatísticas6. 

 

A análise de dados escaneados no nível individual de comprador constitui uma linha de 

pesquisa promissora em marketing (GIJSBRECHTS, 1993; NAGLE & HOLDEN, 

1995, p. 328; BUCKLIN & GUPTA, 1999). Segundo GIJSBRECHTS (1993), mesmo 

nos Estados Unidos há uma lacuna entre o estado-da-arte de apreçamento na literatura 

de marketing e a prática gerencial. Ademais, o uso de dados escaneados provenientes de 

lojas de varejo pode auxiliar na compreensão de fenômenos mercadológicos com maior 

acuidade e rapidez. 

 

O escaneamento de dados por empresas varejistas brasileiras tem crescido desde a 

década de 1990. No ramo supermercadista, aumentaram em 26% as lojas dotadas de 

escaneamento só entre os anos de 1998 e 1999. O número de produtos identificados 

com código de barras também cresceu, saltando de 410 mil para 500 mil, uma expansão 

de 22% de 1998 para 1999 (ARBEX, 2000). O GRÁFICO 1.1 apresenta o crescimento 

do número de lojas providas de scanners de código de barras nas 500 maiores redes 

supermercadistas brasileiras, que era de 15 lojas em 1991, passando para 3.174 no final 

de 2001.  

                                                 
6 A agregação de dados reduz a variância das variáveis aleatórias e tende a mascarar a relação entre preço 

e vendas (KIM, 1996). 
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   GRÁFICO 1.1 –  Evolução do Número de Lojas Providas de Scanners nas 500 
           Maiores Redes Supermercadistas Brasileiras 

 

   Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS (2002). 

 

 

Tal crescimento na disponibilidade de dados escaneados, entretanto, não foi 

acompanhado pela produção de conhecimento científico usando este ferramental no 

Brasil. Nos anais do Encontro Anual da Associação Nacional dos Programas de Pós-

Graduação em Administração (ENANPAD) e nos periódicos “Revista de Administração 

de Empresas” e “Revista de Administração da USP”, de 1992 a 2002, não há estudo 

empírico algum em marketing usando dados escaneados do varejo brasileiro. 

 

Foi a lacuna entre o avanço na literatura científica internacional de decomposição da 

elasticidade-preço usando dados escaneados e a pesquisa de preços no Brasil usando tais 

dados no nível desagregado, que motivou a busca de respostas para as questões de 

pesquisa a seguir delineadas. 
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1a Questão: A lealdade do consumidor a uma marca específica influencia as 

elasticidades-preço de escolha e quantidade comprada desta marca? 

 

2a Questão: A freqüência de compra dos consumidores numa categoria de produto 

influencia a elasticidade-preço da quantidade comprada? 

 

3a Questão: As elasticidades-preço cruzadas apresentam diferenças de magnitude 

em relação à escolha da marca e à quantidade comprada? 
 
 
 

Tais questões estão relacionadas à natureza e magnitude das elasticidades-preço de 

escolha da marca e quantidade comprada. Outras questões não relacionadas ao preço, a 

seguir formuladas, também são objeto de estudo desta tese. 

 

4a Questão: Há relação entre nível de renda domiciliar e nível de preços das 

marcas escolhidas pelos domicílios? 

 

5a Questão: A opção dos domicílios por uma marca no presente afeta a 

probabilidade de sua compra no futuro? 

 

 

6a Questão: As estimações das decisões de escolha da marca e quantidade 

comprada são independentes? 

 

7a Questão: Há relação entre o tamanho da família e a quantidade comprada de 

uma marca na categoria do produto?  

 

Tais perguntas serão respondidas com base na rejeição ou não rejeição das hipóteses 

que serão apresentadas no Capítulo 3. 
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1.3. Justificativa do Tema 

 

 

O tema desta tese é justificado basicamente por três razões. A primeira relaciona-se ao 

rápido crescimento do uso de dados escaneados no varejo brasileiro desde a década 

passada, sem o acompanhamento, pela academia de marketing, de estudos empíricos 

usando tais dados, como já discutido. 

 

A segunda razão é o ambiente propício ao estudo de preço sob a ótica mercadológica no 

Brasil, caracterizado por índices relativamente baixos de inflação. A TABELA 3.1 

apresenta uma série histórica do Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto 

de Pesquisas Econômicas, conveniada com a Universidade de São Paulo. Somente a 

partir de 1997 este índice de inflação ficou abaixo dos 10% ao ano. Até o início da 

década de 1990, além das elevadas taxas de inflação, empresas e compradores 

conviviam com mudanças abruptas nestas taxas, devido aos planos governamentais para 

controle da inflação, o que contribuiu para desorganizar ainda mais os preços relativos 

de bens e serviços. Por todos estes fatores, o preço perdeu importância como elemento 

de marketing no Brasil. Já no final da década de 1990, a queda da inflação veio a 

revitalizá-lo e desafiar as empresas brasileiras a melhorarem suas práticas de 

apreçamento (ROCHA & CHRISTENSEN, 1999, p. 108). Neste novo ambiente, são 

fundamentais para os profissionais das empresas os conceitos de preço que serão 

expostos no próximo Capítulo. 
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 TABELA 3.1 – Evolução do Índice de Preços ao Consumidor (1990-2002) 

Ano
1990 1.639,3
1991 458,1
1992 1.129,0
1993 2.490,5
1994 941,0
1995 23,0
1996 10,6
1997 4,8
1998 -1,8
1999 8,6
2000 4,4
2001 7,1
2002 9,9

        Inflação

 

         Fonte: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE  
         PESQUISAS ECONÔMICAS (2002). 

 

 

A terceira justificativa desta tese está na crescente importância do setor de 

supermercados no Brasil, onde o escaneamento de dados já é intensivo. Segundo a 

Associação Brasileira de Automação Comercial  (EAN Brasil), os supermercados 

compõem o setor que mais utiliza a leitura ótica no Brasil, com 38% do total de lojas 

automatizadas, seguidos pelas lojas de departamentos e eletrodomésticos (21%), 

drogarias (13%) e lojas de conveniência (12%) (ARBEX, 2000). O setor 

supermercadista apresentou um faturamento de R$ 72,5 bilhões em 2001, representando 

um crescimento nominal de 7,2% e real de 0,4% em relação a 2000 (R$ 67,6 bilhões) 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS, 2002). Portanto, havendo 

contribuições efetivas da área acadêmica de marketing para aplicação neste setor, que 

equivale a 6,2% do Produto Interno Bruto brasileiro, o benefício econômico e social 

pode ser expressivo. 

 

Assim sendo, esta tese pretende contribuir para o desenvolvimento científico do 

marketing no Brasil e para a gestão das empresas varejistas, buscando aperfeiçoar 
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métodos de apreçamento baseados em dados escaneados e melhorar a compreensão do 

complexo e instigante fenômeno da escolha do consumidor.  

 

 

 

1.4. Estrutura da Tese  

 

 

Esta tese consta de seis capítulos. O primeiro é este de introdução. O segundo 

contempla a revisão da literatura sobre a variável preço, com foco na elasticidade-preço. 

Também são lá revistos os principais conceitos mercadológicos do preço relacionados 

ao comportamento do consumidor e abordados os métodos existentes na estimação da 

elasticidade-preço, com ênfase no uso de dados escaneados. 

 

O Capítulo 3 apresenta os objetivos da pesquisa empírica e a definição das hipóteses. O 

Capítulo 4 trata do método utilizado, que aborda inicialmente o esquema de pesquisa 

adotado, o processo de coleta de dados e as variáveis analisadas. Em seguida trata da 

modelagem de escolha da marca, com os conceitos de função utilidade, o modelo logit e 

o cálculo de elasticidades e efeitos marginais neste modelo. O Capítulo é finalizado com 

a modelagem da quantidade demandada, abrangendo a teoria da modelagem conjunta da 

escolha da marca e da quantidade comprada e a validação dos modelos. 

 

O Capítulo 5 traz as análises dos resultados da pesquisa empírica. Ele é dividido em três 

seções, com a primeira delas mostrando a estatística descritiva e os testes realizados 

com as variáveis. A segunda e a terceira seções apresentam os resultados da modelagem 

da escolha da marca e da quantidade comprada, respectivamente. Ao longo das análises 

as hipóteses formuladas vão sendo examinadas. 

 

A tese é finalizada com o Capítulo 6, em que são abordadas as conclusões gerais, as 

implicações gerenciais e contribuições do trabalho empírico (sobretudo para o contexto 

de marketing brasileiro), as principais limitações e sugestões para pesquisas futuras. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

 

Este Capítulo consta de três seções e tem o propósito de apresentar uma revisão de 

literatura sobre preço, principalmente sob a perspectiva mercadológica, com ênfase na 

elasticidade-preço. A primeira seção trata do preço como elemento do composto de 

marketing, iniciando com as diversas perspectivas em que ele é estudado nas várias 

disciplinas e finalizando com a perspectiva mercadológica. A segunda seção trata dos 

estudos de preço relacionados ao processo de decisão do comprador, incluindo os 

conceitos de valor e preço de referência. A terceira e última seção trata da elasticidade-

preço, desenvolvida tanto sob a ótica mercadológica quanto matemática/econométrica. 

 

A análise conjunta da teoria e das pesquisas apresentadas neste Capítulo proporciona 

um quadro geral de compreensão da elasticidade-preço em marketing. Mas a literatura 

envolvendo a estimação conjunta das elasticidades-preço da escolha da marca e da 

quantidade comprada usando dados escaneados, tema desta tese, é desenvolvida no 

Capítulo 4. 

 

 

 

2.1. O Preço como Elemento do Composto de Marketing 

 

 

Esta seção contempla as diferentes perspectivas em que o preço é estudado em várias 

disciplinas e ciências. Tal compreensão é útil para o estudo do preço sob o ponto de 

vista de marketing, já que, como observa SHETH et al. (1988, p. 15), o marketing 

obtém suporte de outras disciplinas e ciências para a sua construção teórica e prática. 

 

O preço tem sido estudado principalmente pela economia, finanças, marketing e mesmo 

psicologia. CURRY & RIESZ (1988) assinalam alguns destes pontos de vista: a) na 

economia clássica tem-se o preço como restrição orçamentária; b) na economia 
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neoclássica há o preço de equilíbrio de oferta e demanda; c) a psicologia o considera 

como sinal de imagem do produto; d) a organização industrial toma o preço como uma 

variável decisória em várias estruturas de mercado, como o preço de monopólio, 

oligopólio e duopólio7; e) no marketing o preço pertence ao composto mercadológico, 

englobando conceitos como descontos, promoções de preço, desnatação e penetração de 

mercado, preço por pacote, preço de referência e discriminação de preços. 

 

Na economia, a teoria microeconômica8 de preços apresenta uma longa história de 

pesquisas sobre a formação de preços, com trabalhos publicados desde 18389 e modelos 

caracterizados pela consistência lógica e premissas bem precisas. Porém a maioria 

destes modelos é de pouca relevância gerencial, pois carecem de aplicações empíricas 

dos conceitos teóricos, algo fundamental para os profissionais de marketing (SIMON, 

1989, p. 8). Esta característica contraria o critério de pragmatismo10 em ciência proposto 

por SHETH et al. (1988, p. 32), centrado na relevância da teoria para prática. Se uma 

teoria não se adequa ao usuário potencial de seu conteúdo, no caso os vendedores e 

compradores, ela não satisfaz o critério de pragmatismo. 

 

Grande parte das limitações práticas das soluções analíticas de apreçamento da teoria 

econômica advém das muitas, e necessárias, premissas utilizadas no desenvolvimento 

da teoria. De fato, como discutido mais adiante, modelos econômicos teóricos raramente 

se aproximam do mundo real (MONROE, 1990, p. 21), Mesmo assim, a teoria 

econômica apresenta conceitos analíticos importantes, que servem de base para estudos 

de apreçamento em outras áreas, como o marketing. 

 

                                                 
7 Monopólio refere-se a uma estrutura industrial onde há apenas uma empresa fornecedora. No duopólio 

há apenas duas empresas. No oligopólio há vários concorrentes no mercado, mas não em número 
suficiente para que a influência de cada um sobre o preço de mercado seja nula, como na concorrência 
perfeita (VARIAN, 1999, p. 435). 

8 A economia divide-se em dois ramos principais: a microeconomia e a macroeconomia. A primeira trata 
do comportamento das unidades econômicas individuais, como os consumidores, investidores e 
empresas. A macroeconomia explica como e porque estas unidades tomam decisões econômicas 
(PINDYCK & RUBINFELD, 1999, p. 3). 

9 A primeira obra de que se tem notícia é a de COURNOT, “Recherches sur les principes mathématiques 
de la théorie des richesses”, Paris, 1838 (citado por SIMON, 1989, p. 8). 

10 O critério “pragmatismo” (relevância da teoria para o mundo prático) é composto pelos elementos 
“riqueza” (teoria útil, generalizável e com ampla aplicabilidade) e “simplicidade” (teoria capaz de ser 
comunicada e implementada) (SHETH et al., 1988, p. 32). 



 11 

Em algumas áreas do marketing, entretanto, a teoria econômica pura pode servir pouco 

para o entendimento dos aspectos mais subjetivos do preço, como a percepção do 

comprador de níveis e variações do preço (ALBA et al., 1999). Além disto, como 

observa MONROE (1990, p. 21), a teoria econômica não se preocupa primariamente 

com o modo como as empresas tomam ou deveriam tomar suas decisões de preço ou 

como os compradores respondem ou deveriam responder a tais decisões. Tal teoria 

volta-se mais para o comportamento do mercado como um todo, como um agregado e, 

particularmente, como se dá o equilíbrio no mercado. Mas se o interesse mercadológico 

é estudar o preço no nível de loja ou comportamento de consumo domiciliar (isto é, 

desagregado), então a teoria de marketing pode ser mais útil para a compreensão dos 

fenômenos aí envolvidos do que a teoria econômica (MONROE, 1990, p. 22).  

 

Como indicado por LITTLE (1984), a disciplina de marketing esteve muito preocupada 

com a pesquisa normativa de apreçamento, deixando a análise da sustentação teórica e 

comportamental para os acadêmicos da economia. SIMON (1989, p. 9) compara as 

pesquisas em apreçamento sob as óticas econômica e mercadológica, o que está 

sintetizado no QUADRO 2.1. 

 
 
 Q
 
 UADRO 2.1 – Caracterização da Pesquisa em Apreçamento sob as Óticas Econômica e
       Mercadológica 

Ótica
Econômica Qualitativo Quantitativo

Estudo do Preço muito intensivo

Relevância gerencial 
dos assuntos tratados baixa alta média/alta

Precisão das recomendações
normativas alta baixa alta

Implementação prática baixa alta média

Fonte: SIMON (1989: 9).

Ótica Mercadológica

menos intensivo

Dimensão
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De acordo com o QUADRO 2.1, a pesquisa sobre preço acumulada na economia é 

muito mais intensa que no marketing. Porém a relevância gerencial é maior na área de 

marketing do que na economia, sendo ela ainda maior nos estudos qualitativos de 

marketing. Na precisão das recomendações normativas, as pesquisas econômica e 

quantitativa de marketing sobrepõem-se à pesquisa qualitativa de marketing, por 

basearem-se em maior exatidão metodológica. Contudo a pesquisa qualitativa de 

marketing é a que apresenta maior implementação prática, satisfazendo melhor o 

critério de pragmatismo descrito por SHETH (1988, p. 32).  

 

Na perspectiva do marketing, ao contrário daquela apenas econômica, o preço é visto 

como uma variável que a empresa controla, ao menos em parte, e não como uma 

variável dada, como no modelo de concorrência perfeita (MONROE, 1990, p. 22). 

Também é fato que muitas empresas, em alguns setores, não têm o poder de controlar os 

preços. Segundo LAMBIN (2000, p. 569), todo produto tem um preço, mas não 

necessariamente toda empresa está numa posição de poder determiná-lo para seu 

produto. Quando seus produtos são indiferenciados e há muitos concorrentes, a empresa 

não tem poder de mercado e, portanto, torna-se uma tomadora de preços. Mas quando 

ela conta com uma estratégia mercadológica bem desenvolvida e possui certo poder de 

mercado, o estabelecimento de preços passa a ser uma decisão chave, que condiciona o 

sucesso de sua estratégia. 

 

O QUADRO 2.2 apresenta estes dois fatores,  estrutura da concorrência e valor 

percebido do produto, para explicar as decisões de preço. Quando o número de 

concorrentes é baixo e o valor percebido do produto é alto, tem-se a condição de 

monopólio ou oligopólio diferenciado. O preço passa a ser um instrumento de manobra 

da empresa, que ela varia de acordo com a percepção do cliente sobre um atributo 

diferenciado. No outro extremo, em que há muitos concorrentes e os produtos são 

percebidos como commodities, tem-se a condição próxima de concorrência perfeita, 

sendo os preços determinados basicamente pela interação entre oferta e demanda.  
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QUADRO 2.2 - Ambientes Competitivos de Decisões de Preço
r Percebido
 Produto Baixo Alto
Alto Monopólio ou Concorrência

oligopólio diferenciado monopolística

Baixo Oligopólio não Concorrência
diferenciado perfeita

aptado de LAMBIN (2000: 594).

Número de Concorrentes

 inferior esquerdo do QUADRO 2.2 é caracterizado por baixo número de 

 e baixo valor percebido. Aí os preços tendem a ser alinhados com aqueles 

ercado, já que a interdependência entre os concorrentes é alta, limitando as 

das empresas individuais, o que caracteriza um oligopólio não diferenciado. 

no quadrante superior direito tem-se produtos altamente diferenciados 

or grande número de concorrentes, típica situação de concorrência 

a11. Aqui há certo grau de autonomia, limitado apenas pela intensidade da 

. 

g o preço é considerado uma variável chave, diante da qual os clientes mais 

 a maioria dos produtos (LEHMANN & WINER, 1997, p. 276). Mas se o 

 importante, uma pergunta é apresentada por estes autores: por que o 

to científico do preço tem auxiliado tão pouco nas decisões de apreçamento 

s? De fato, TELLIS (1988) argumenta que, quando comparadas com outros 

e marketing, as decisões de preço são, muitas vezes, feitas rapidamente e 

análise. Diversas decisões são tomadas de maneira intuitiva e rotineira, 

aseadas apenas em custo.  

                             
orrência monopolística numa indústria quando esta compartilha tanto características de 
uanto de concorrência perfeita (VARIAN, 1999, p. 474). Há um grau de monopólio no 
a empresa pode estabelecer seu próprio preço, já que pode diferenciar seu produto. Por 
la tem que competir em termos de preço e de produtos que vende, dentre outras variáveis 
cas. 
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Apesar de o marketing satisfazer melhor o critério de pragmatismo ante a economia no 

estudo do preço, a ciência do marketing parece ter contribuído muito pouco para a 

eficácia do apreçamento pelas empresas. Há discrepância entre a teoria e a prática no 

que tange ao apreçamento, pois decisões de preço em varejo, mesmo em países 

desenvolvidos, são freqüentemente tomadas com base em métodos genéricos, como a 

margem fixa sobre o custo ou outras regras desprovidas de fundamento conceitual para 

casos específicos. Esta distância entre a teoria e a prática deve-se principalmente à 

negligência aos problemas de informação, quantificação e implementação de modelos 

teóricos de apreçamento (SIMON, 1989, p. 40). 

 

Com efeito, BONOMA et al. (1988), citados por NOBLE & GRUCA (1999), afirmam 

que os profissionais de marketing, até a década de 1980, viam pouco resultado prático 

na pesquisa de preço em marketing. Mesmo acerca da pesquisa de marketing, 

MONROE (1990, p. 104) expressa que as empresas não tinham o hábito de usá-la como 

base para suas estratégias de preço. Ainda no final da década de 1990, nos Estados 

Unidos, não era freqüente as empresas, principalmente as varejistas, desenvolverem ou 

manterem sistemas de informação atualizados sobre as respostas do mercado a 

variações de preço, promoções, introdução e retirada de produtos, etc. No Brasil, 

ROCHA & CHRISTENSEN (1999, p. 111) mencionam que tais sistemas de informação 

atualizados são usados apenas por grandes redes varejistas e que a determinação de 

preços apenas pelo custo total é provavelmente o método mais utilizado pela maioria 

das empresas na fixação do preço básico de seu produto12.  

 

Decisões de preço baseadas em custo têm origem no fato de que, tradicionalmente, 

foram os analistas financeiros das empresas que mais se empenharam em determinar o 

preço ideal, não os profissionais de marketing (NAGLE & HOLDEN, 1995, p. 33). Mas 

a ótica do cliente pode ter um papel ainda mais importante no apreçamento, segundo 

                                                 
12 No caso do varejo, o sistema de determinação de preços pelo custo total pode ser representado da 

seguinte forma: preço do produto = custo da mercadoria vendida (CMV) + mark up. O mark up é 
determinado a partir de uma combinação de fatores, entre os quais se incluem a margem tradicional 
para aquele tipo de produto praticada no mercado e o preço de venda sugerido pelo fabricante (ROCHA 
& CHRISTENSEN, 1999, p. 111). 
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LEHMANN & WINER (1997, p. 276), principalmente para o valor percebido13. O 

cliente não se interessa pelos custos da empresa, mas quer que o produto apresente um 

valor condizente com a quantia de dinheiro paga. Obviamente, os preços não devem ser 

determinados apenas pelas variáveis valor percebido e custos. Outros elementos, como a 

estratégia mercadológica da concorrência, são também relevantes. 

 

Com a visão de que o comprador possui um papel fundamental na determinação dos 

preços, o estudo científico de apreçamento passou a receber maiores contribuições de 

pesquisadores da área de marketing, principalmente a partir da década de 1970, com 

abordagens tanto qualitativa quanto quantitativa (LAMBIN, 2000, p. 570). A 

qualitativa, que de acordo com MALHOTRA (1999, p. 147) é um método de pesquisa 

exploratória, não estruturada, baseada em amostras pequenas, que provê compreensão 

do problema de pesquisa, foi inicialmente utilizada na área de apreçamento nos 

trabalhos de SHAPIRO (1972), OXENFELDT (1975) e MONROE (1979), citados por 

SIMON (1989, p. 7). Já a abordagem quantitativa, com a quantificação dos dados e 

freqüente uso de análise estatística (MALHOTRA, 1999, p. 148), teve seus primeiros 

trabalhos empíricos em preço sob a ótica mercadológica originados da análise 

econométrica. É o caso de TELSER (1964), que estudou a relação entre marcas e 

preços. Porém poucos estudos quantitativos de preço se seguiram durante a década de 

1970 (SIMON, 1989, p. 7). 

 

Esta tendência de ênfase em trabalhos qualitativos na década de 1970 se reverteu na 

década seguinte, mudando-se o foco para questões de métricas de marketing, com 

esforços para integrar as teorias econômica e mercadológica de apreçamento. Pela 

prioridade de pesquisa do Marketing Science Institute para 1984/1985, a pesquisa de 

preço naquela época estava nos estágios iniciais de desenvolvimento acadêmico no 

marketing (SIMON, 1989, p. 8). 

 

                                                 
13 Segundo MONROE (1990, p. 88), valor percebido = (benefícios percebidos / preço percebido), onde 

benefícios percebidos referem-se à combinação de atributos físicos e de serviço, assim como o preço de 
compra e outros indicadores de qualidade percebida do produto. O preço percebido envolve o custo 
total percebido para o comprador, isto é, preço de compra + custos de pré compra (pedido, aquisição, 
transporte, etc.) + custos de pós compra (instalação, manutenção, risco de defeito, etc.). 
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Ao longo da década de 1980 a literatura de marketing reconheceu a complexidade e o 

caráter multifacetado do conceito de preço (GIJSBRECHTS, 1993). A própria definição 

de preço foi discutida na literatura mercadológica naquela década de uma forma mais 

ampla e complexa. ZEITHAML (1988) ampliou o conceito de preço definindo-o como 

aquilo que é renunciado pelo comprador para que um produto seja obtido. Ela 

identificou os principais componentes do preço como sendo: a) o preço real 

(monetário); b) o valor não monetário percebido; c) o esforço despendido pelo 

comprador (relacionado àquilo que o comprador renuncia para obter o produto, como o 

tempo e outros produtos), que é uma combinação dos valores monetários e não 

monetários. Deste modo, ela reconheceu a relevância dos componentes não monetários 

do preço e enfatizou a diferença entre o preço real e o percebido. 

 

Na mesma linha, MURPHY & ENIS (1986) fizeram uma distinção entre as dimensões 

esforço e risco na ampliação do conceito de preço. O esforço é definido como a 

quantidade real de dinheiro e tempo que se gasta na compra. O risco refere-se à 

avaliação subjetiva das conseqüências de se fazer uma compra errada. Logo, tais autores 

diferenciam também os componentes monetários (a quantidade de dinheiro paga) e não 

monetários (tempo e risco envolvido na compra) do preço. 

 

O uso do conceito mais amplo de preço não é novo no marketing (e certamente também 

não o é na economia), mas ele ganhou aceitação no início da década de 1990. A visão 

multidimensional tem levado: a) ao aumento da consciência da grande variedade de 

possíveis implicações do preço, sabendo-se que as diferentes dimensões do preço 

variam entre os diferentes compradores e tipos de produtos, interagindo com as diversas 

características mercadológicas; b) à consciência de que estruturas complexas de 

apreçamento são necessárias, apropriadas a situações específicas (GIJSBRECHTS, 

1993). Nesta visão multidimensional, o papel estratégico do preço é melhor entendido 

num contexto mais amplo, incluindo também o valor, como mostra a FIGURA 2.1. 

 

Pela FIGURA 2.1, o produto e/ou o serviço, juntamente com outras variáveis 

mercadológicas (como a propaganda e o ponto de venda), definem o valor percebido 

pelo comprador. A sua disposição em comprar dependerá de suas necessidades/desejos 

e de sua restrição orçamentária. A compra dar-se-á se o valor percebido do comprador 

(medido em unidades monetárias) for maior ou igual ao preço. Se o cliente puder 



 17 

escolher entre diversos produtos similares, ele terá maior probabilidade de escolher 

aquele produto que oferecer o mais alto valor líquido, ou seja, a maior diferença entre o 

valor percebido e o preço.  

 

 

 
Produto/Serviço 

Necessidades e 
Desejos do 
Comprador 

Valor Percebido 
do 

Produto/Serviço 

Disposição para 
Comprar 

Outras Variáveis 
Mercadológicas 

Situação 
Financeira do 
Comprador 

 
Preço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FIGURA 2.1 – O Contexto Ampliado de Preço-Valor 

   Fonte: SIMON (1989, p. 1). 

 

 

LEHMANN & WINER (1997, p. 280) apresentam três possíveis relações entre o preço, 

valor percebido e custo variável de um produto: 1) Valor percebido > preço > custo 

variável; 2) Preço > valor percebido > custo variável; 3) Preço > custo variável > valor 

percebido. A situação 1 é aquela em que a empresa estabelece um preço que cobre os 

custos variáveis, mas tal preço é menor que o valor percebido pelo mercado. Certamente 

este não é um cenário maximizador de lucros, visto que o preço poderia ainda ser maior 

para igualar-se ao valor percebido.  

 

Na situação 2, o preço cobre os custos variáveis, mas também é mais alto que o valor 

percebido pelo mercado. Logo, comprar o produto significa um mau negócio para o 
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comprador. A situação 3 é semelhante à situação 2 no sentido de que o preço ainda é 

maior que o valor percebido, embora este seja inferior até aos custos de fabricação do 

produto. Nenhuma destas situações é, portanto, ideal, pois qualquer nível de preço entre 

o valor percebido pelo cliente e os custos significa uma partilha de valores entre a 

empresa e o mercado.  

 

Na situação ideal (preço = valor percebido > custos variáveis),  a empresa maximiza o 

lucro (supondo que os custos totais sejam os mínimos possíveis) e os compradores 

estariam satisfeitos, pois o preço não é maior que o valor que eles dão ao produto. Esta 

satisfação do consumidor é um objetivo primordial no marketing, o que muitas vezes é 

difícil de ser alcançado devido à complexidade do comportamento do consumidor 

(MONROE, 1990, p. 55). A compreensão de tal comportamento é um dos objetivos de 

estudo do marketing, sendo abordado a seguir quanto ao processo de decisão do 

comprador em relação à variável preço. 

 

 

 

2.2. Apreçamento e Processo de Decisão do Comprador 

 

 

Esta tese foca o preço como influenciador da decisão de escolha da marca e quantidade 

comprada pelos consumidores de uma categoria de produto. Daí, esta seção revê a 

literatura sobre a influência do preço no processo de decisão do comprador. 

 

A literatura mercadológica de preço pressupõe que o comprador, ao defrontar-se com 

uma decisão de compra em uma determinada categoria de produto, observa o preço e 

toma a decisão de compra da marca e da quantidade que maximiza sua utilidade 

imediata (como observado por ASSUNÇÃO & MEYER, 1990, citados por 

GIJSBRECHTS, 1993). No marketing, tal utilidade14 refere-se à satisfação total que o 

cliente recebe do produto, ou seja, diz respeito ao nível de satisfação que uma pessoa 

tem ao adquirir/consumir um bem ou exercer uma atividade (PINDYCK & 

RUBINFELD, 1999, p. 106). BEN-AKIVA & LERMAN (1985, p. 32) definem 

                                                 
14 O conceito de função de utilidade será detalhado na sub-seção 4.4.1. 
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utilidade como um índice de atratividade, ou seja, uma medida que o indivíduo tenta 

maximizar pela escolha de um produto ou marca. 

 

Por exemplo, em um dia de grande calor, o valor de uso de uma bebida gelada é 

extremamente alto para a maioria das pessoas, talvez tão alto quanto R$ 5,00 a lata do 

refrigerante preferido. Esta informação, entretanto, pouco importa para um vendedor 

ambulante, visto que realmente pouquíssimos clientes estariam dispostos a, de fato, 

pagar tal quantia. E por que não? Porque os clientes sabem que, exceto em situações 

muito raras, eles não têm de pagar toda a quantia que o produto realmente lhes valha, ou 

seja, pagar a sua utilidade pontual. Eles sabem que o mercado competitivo os proverá do 

“excedente do consumidor”15, que é a diferença entre o preço que um consumidor 

estaria disposto a pagar por um produto e o preço que ele realmente paga. 

Provavelmente aqueles clientes sabem, por experiência, que se esperarem um pouco, 

outros vendedores ambulantes passarão vendendo o mesmo refrigerante pelo preço de 

mercado, bem inferior ao valor de uso do momento (NAGLE & HOLDEN, 1995, p. 

73). 

 

Por conseguinte, o valor chave para desenvolver estratégias de apreçamento não é o 

valor de uso, mas aquilo que os economistas chamam de “valor de troca” e os 

profissionais de marketing chamam de “valor econômico total para o cliente”. Este 

valor é determinado basicamente pelas alternativas de que dispõe o comprador. Por 

exemplo, poucas pessoas pagarão R$ 2,00 por uma lata de refrigerante, mesmo que o 

valor de uso dela seja R$ 5,00, se elas souberem que o mercado oferece alternativas por 

preços mais em conta para o mesmo produto e marca (NAGLE & HOLDEN, 1995, p. 

73). 

 

O valor econômico total de um produto é, segundo NAGLE & HOLDEN (1995, p. 74), 

a soma: a) do valor de referência relativo ao preço do produto concorrente (produto de 

referência) que o cliente vê como a melhor alternativa ao produto considerado; b) do 

valor de diferenciação, como o preço para o cliente, positivo ou negativo, de qualquer 

diferença entre o produto considerado e o produto de referência, como representado 

abaixo: 

                                                 
15 O termo “excedente do consumidor” será explicado graficamente na sub-seção 2.3.2. 
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Valor Econômico Total = Valor de Referência + Valor de Diferenciação  , 

sendo: 

Valor de Diferenciação = Preço do Produto Considerado – Preço do Produto de Referência 

 

O valor econômico total é, portanto, o preço máximo que um comprador informado e 

economicamente racional pagaria por um produto, ou seja, o preço de reserva (descrito 

adiante). Logo, os produtos novos deveriam ter um preço menor que o valor econômico 

total, como um estímulo à sua compra (NAGLE & HOLDEN, 1995, p. 74). 

 

Pelo exposto, como observa MONROE (1990, p. 5), uma estratégia pró-ativa de 

apreçamento deve considerar o efeito do preço sobre a demanda e a maneira pela qual 

os compradores formam suas percepções de valor. Já uma estratégia reativa baseia-se 

simplesmente nos custos da empresa, nos métodos usuais de vendas e/ou nas decisões 

de apreçamento dos concorrentes. 

 

Outro conceito em apreçamento que auxilia na compreensão do processo de decisão de 

compra do cliente é o preço de referência. Para muitas categorias de produtos os clientes 

têm uma expectativa genérica de preços razoáveis. Os psicólogos chamam tal 

expectativa de preço de referência (NAGLE & HOLDEN, 1995, p. 79). Quando se 

discute o preço de referência, três aspectos merecem atenção especial: a) o seu 

significado; b) a sua formação; c) o suporte empírico para sua validação 

(GIJSBRECHTS, 1993). 

 

a) Significado do Preço de Referência – Há uma diversidade de definições conceituais 

e operacionais de preço de referência (JACOBSON & OBERMILLER, 1990). Ele pode 

ser relacionado ao conceito de limite de preços, que os compradores estão dispostos a 

pagar por um produto. Tanto o limite inferior, quanto o superior16, funcionam como 

níveis de referência. Portanto, fora de tais limites, o preço passa a constituir uma 

barreira à compra (GABOR, 1988, citado por GIJSBRECHTS, 1993). O preço de 

                                                 
16 O limite superior é conhecido como preço de reserva (NAGLE & HOLDEN, 1995, p. 100), que é o 

preço máximo que um cliente estaria disposto a pagar por uma quantidade desejada do produto. 
LILIEN et al. (1992, p. 175) complementam que o preço de reserva também pode ser visto sob a ótica 
do vendedor, como o preço mínimo a que ele estaria disposto a vender o produto.  
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referência é um preço que o cliente usa para comparar os preços reais (LILIEN et al., 

1992, p. 203) e que pode ter sido formado pelo exame dos preços atuais e anteriores ou 

pelo contexto de compra (KOTLER, 1998, p. 616). 

 

b) Modelos de Formação de Preço de Referência - O preço de referência não possui 

uma mensuração direta ou de fácil compreensão (WINER, 1986). Alguns autores 

tentaram obter estimativas de preço de referência diretamente dos consumidores, como 

KALWANI & YIM (1992). Mas a maioria das tentativas de sustentação da teoria do 

preço de referência e o entendimento de seu processo o aborda como uma função de 

variáveis não observáveis ou latentes. Modelos alternativos desta abordagem têm sido 

testados, segundo GIJSBRECHTS (1993), tais como as “hipóteses de expectativas” (em 

que preços passados e uma variável de tendência determinam o preço de referência), o 

“modelo de correlação serial” (expectativas de preços como variável dependente do 

preço atual e dos resíduos serialmente correlacionados) e o “modelo de expectativas 

racionais” (pressupõe que os compradores tomam consciência das regras usadas na 

determinação e flutuação dos preços, sendo capazes, portanto, de prever o 

comportamento dos preços). 

 

O marketing quantitativo oferece dois mecanismos básicos de formação de preços de 

referência pelos compradores: o temporal e o contextual (RAJENDRAN & TELLIS, 

1994), que também são conhecidos pelos termos interno e externo (MAZUMDAR & 

PAPATLA, 2000). Pelo mecanismo temporal o preço de referência é formado com base 

em preços previamente observados ou pagos. Pelo mecanismo contextual os 

consumidores utilizam o preço atualmente praticado como referência, que pode ser o 

preço mínimo praticado (RAJENDRAN & TELLIS, 1994) ou uma média ponderada 

dos preços atuais (MAZUMDAR & PAPATLA, 2000). 

 

KALWANI et al. (1990) observaram o impacto dos preços a que o consumidor foi 

exposto em suas cinco últimas compras na categoria e concluíram que o preço mais 

recente teve maior peso como referência. RAJENDRAN & TELLIS (1994) usaram a 

média ponderada dos preços praticados nas três visitas anteriores, mas o preço mais 

recente foi o que apresentou maior peso no preço de referência da marca. MAYHEW & 

WINER (1992) e CHANG et al. (1999) também usaram o preço de referência como 

sendo o da última ocasião de compra. 
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c) Suporte Empírico - GIJSBRECHTS (1993) observa que a literatura sobre preço de 

referência trata basicamente dos bens de consumo freqüente, ditos de conveniência17. 

Resumindo-a, este autor conclui que: a) os estudos de expectativas futuras de preço por 

parte dos compradores têm obtido razoável suporte empírico; b) os compradores tendem 

a extrapolar a racionalidade, havendo pouca evidência de um modelo de expectativas 

racionais; c) há uma região de insensibilidade em torno de um preço esperado de uma 

marca, em que a alteração do preço não altera a percepção do comprador; d) o processo 

de formação do preço esperado é influenciado por variáveis do contexto de compra 

(como freqüência de compra)  e por outras do composto de marketing (como a 

promoção). 

 

A teoria do preço de referência no processo de decisão de compra pode ter implicações 

para a estratégia de preços, mas DICKSON & SAWYER (1990) argumentam que o 

conhecimento do comprador em relação ao preço de um item específico é imperfeito. 

Eles entrevistaram compradores sobre seus comportamentos de checagem e lembrança 

de preços de determinados produtos (como café, pasta dental, margarina e cereal) 

imediatamente após terem selecionado um item da gôndola, minimizando o viés devido 

ao esquecimento. Os resultados indicaram baixos níveis de processamento de 

informação no ponto de venda: somente 58% dos compradores despenderam mais que 

cinco segundos checando os preços. Cerca de 20% dos compradores não tinham idéia 

do preço do item escolhido, observando-se uma tendência dos compradores em 

subestimar os preços. Somente 55% dos compradores responderam com uma estimativa 

precisa (desvio de 5% para cima ou para baixo do preço exato). A percepção de preços 

não regulares pelos compradores foi baixa: menos da metade dos consumidores que 

compravam produtos em promoção de vendas perceberam o preço especial. 

 

GIJSBRECHTS (1993) cita os trabalhos de McGOLDRICK & MARKS (1987) e 

KRISHNA et al. (1991) como tendo resultados similares aos de DICKSON & 

SAWYER (1990). McGOLDRICK & MARKS (1987) também relatam que os 

compradores são conservadores com relação à atualização de preços anteriores, ou seja, 

o aprendizado é limitado (baixa consciência de preço). TELLIS & GAETH (1990) 
                                                 
17 Segundo CHURCHILL & PETER (2000, p. 234), produtos de conveniência são aqueles comprados 

com freqüência e com tempo e esforços mínimos. Geralmente têm preços relativamente baixos. 
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corroboram os trabalhos descritos por GIJSBRECHTS (1993), mencionando a 

propagação de inúmeras marcas concorrentes, a inconveniência da pesquisa intensiva de 

preços pelos compradores, a alta taxa de inovação dos produtos, a subjetividade na 

avaliação dos produtos e a mobilidade dos compradores como as principais causas da 

baixa consciência de preço. Todas estas facetas confirmam a característica 

multidimensional do preço e a complexidade do processamento de informações do 

preço por parte dos compradores. 

 

A revisão dos muitos fenômenos envolvendo o comportamento do comprador ligado ao 

preço pode levantar mais perguntas do que se pode responder. De fato, a área de 

comportamento do comprador em marketing é muito vasta, mesmo no que tange apenas 

à variável preço (MONROE, 1990, p. 68). Faz-se necessário, então, restringir a revisão 

de literatura mais especificamente ao tema desta tese, que é a sensibilidade do 

comprador às variações de preço. A próxima seção trata exatamente da elasticidade-

preço, um dos tópicos do comportamento do comprador mais importantes no estudo do 

preço em marketing. 

 

 

 

2.3. Elasticidade-Preço: Conceitos, Estimação e Implicações 

 

 

Esta seção visa apresentar o conceito de elasticidade-preço. A primeira sub-seção trata 

dos seus fundamentos econômicos e mercadológicos, a segunda aborda suas diversas 

variações e a terceira expõe os métodos para estimá-la. A seção é finalizada com a 

discussão do uso de dados escaneados na sua estimação. 
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2.3.1. Fundamentos Econômicos e Mercadológicos da Elasticidade-Preço 

 

 

Na perspectiva de marketing, e mais especificamente no varejo, as variações de preço 

podem ter impacto substancial no comportamento de curto prazo de compra do 

consumidor final para bens de consumo. Assim, a sensibilidade do consumidor ao 

preço, segundo MULHERN et al. (1998), é essencial nas pesquisas de promoção de 

vendas e apreçamento no varejo e na otimização de decisões de empresas deste setor. 

 

A variação de preços é trivial numa economia de mercado. Quando a quantidade 

demandada por um produto ou serviço é maior que a oferta disponível, os preços 

aumentam. Nestes casos, se os custos por unidade vendida permanecem constantes, o 

aumento de preços leva a um aumento de lucros e a um incentivo para investir na 

produção/venda de uma quantidade maior do produto. Preços maiores podem, também, 

estimular uma maior taxa de inovação tecnológica. Por outro lado, se a oferta for maior 

que a demanda, haverá pressões para reduzir os preços e, conseqüentemente, a 

produção/venda, levando os produtores a direcionar seus recursos para usos alternativos 

(MONROE, 1990, p. 5). 

 

A lei da demanda aponta a quantidade demandada por período como negativamente 

relacionada ao preço (LILIEN & RANGASWAMY, 1998, p. 275). Esta lei pressupõe 

um comprador racional com completa informação dos bens disponíveis no mercado e 

seus substitutos, com uma restrição orçamentária e com um objetivo de maximizar sua 

utilidade. Para uma dada estrutura de preços relativos, tal comprador alocará seu 

rendimento em bens, incluindo a poupança, para maximizar sua utilidade. Se a relação 

entre os preços é alterada, ele substitui os bens mais caros pelos mais baratos, para 

manter sua utilidade maximizada, dependendo de sua sensibilidade aos preços. 
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Tal sensibilidade é medida pela elasticidade-preço da demanda (η), que representa a 

variação percentual na quantidade vendida dada uma variação percentual no preço18: 

 

Q
P

∆P
∆Q

∆P/P
∆Q/Q

P%
Q%η ×==

∆
∆

=               (2.1) 

 

sendo Q a quantidade demandada, P o preço,  a variação percentual na quantidade 

demandada e ∆  a variação percentual no preço.  

Q%∆

P%

 

Dois modos distintos de cálculo são utilizados para a determinação do valor de η: a 

elasticidade no arco e a elasticidade no ponto (LIPSEY et al., 1999, p. 332). A primeira 

é uma medida aproximada da segunda, pois mede, num dado intervalo da curva de 

demanda, a sensibilidade média da quantidade demandada em face da variação do 

preço. Deste modo, P e Q na equação 2.1 são representados por P  e Q , 

respectivamente. A elasticidade no ponto mede, num ponto específico da curva de 

demanda, a sensibilidade da quantidade demandada em face da variação do preço. Esta 

é determinada pelo cálculo diferencial e a sua expressão algébrica é a seguinte: 

 

Q/P
PQ/

P/P
Q/Qη ∂∂

=
∂
∂

=                         (2.2) 

 

em que P e Q constituem o preço e a quantidade no ponto de interesse na curva de 

demanda e ∂  representa a derivada da quantidade em relação ao preço neste 

mesmo ponto. A derivada exprime a variação da quantidade resultante da variação 

unitária do preço. O valor da elasticidade no ponto é único, porque existe apenas uma 

única tangente à curva de demanda no ponto referenciado. Na teoria microeconômica, 

em geral, utiliza-se apenas a elasticidade no ponto

P/Q ∂

19. Para um intervalo pequeno da 

                                                 
18 A partir do Capítulo 4 adotar-se-ão as seguintes notações de elasticidade-preço: = elasticidade-

preço da quantidade comprada, = elasticidade-preço cruzada da quantidade comprada, = 

elasticidade-preço da escolha da marca, = elasticidade-preço cruzada da escolha da marca e 

= elasticidade-preço total da demanda. 

ppEq

pjEq ppEe

pjEe

ppEt
 
19 Todos os cálculos de elasticidade-preço realizados nesta tese referem-se à elasticidade no ponto. 
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curva de demanda, a equação 2.1  pode ser usada como elasticidade no ponto sem 

grandes margens de erro. 

 

Para KIM et al. (1999), a elasticidade-preço representa o conceito econômico mais 

importante em estudos de apreçamento. MORRIS & JOYCE (1988) vão além da 

importância apenas econômica da elasticidade-preço, vendo-a como o conceito 

econômico mais básico para entender o comportamento do consumidor com relação ao 

preço nos domínios do marketing.  

 

TELLIS (1988) revisou a literatura sobre estimativas de elasticidade-preço publicadas 

entre 1960 e 1985, incluindo trabalhos pioneiros publicados pelo Journal of Marketing 

Research naquela época. As conclusões indicam que tal estimativa é de interesse típico 

dos profissionais de marketing. Por exemplo, cerca de 90% dos autores eram da área de 

marketing e cerca de 80% dos artigos foram publicados em periódicos de marketing. Os 

trabalhos envolveram múltiplos modelos, diferenciados por categoria de produtos, 

marca, ciclo de vida, método de estimação, forma funcional, região e grupos 

demográficos. 367 modelos para 220 marcas ou mercados diferentes foram encontrados. 

Tal revisão demonstra a inserção do tema elasticidade-preço no domínio do marketing. 

 

Mesmo sabendo desta inserção, faz-se necessário elaborar o conceito da elasticidade-

preço com fundamentação econométrica e microeconômica, garantindo melhor 

compreensão. Na determinação do efeito do preço sobre as vendas, o modelo clássico 

de apreçamento assume que outras variáveis mercadológicas são mantidas constantes 

(condição ceteris paribus). Esta pressuposição é evidente na tradicional função de 

demanda como uma relação entre quantidade demandada (Q) e preço (P), 

desconsiderando-se, portanto, variáveis como propaganda e esforço de venda, que 

podem influenciar a elasticidade. Sabendo disto, o modelo de uma curva linear de 

demanda é (LILIEN & RANGASWAMY, 1998, p. 276): 

 

Q = a – bP              (2.3) 
 
em que a é o intercepto da curva (constante que denota a quantidade vendida quando o 

preço é zero) e -b é a sua inclinação. Portanto, ao preço P, (a – bP) unidades serão 

vendidas. Reescrevendo-se a equação 2.3 como P = (a-Q)/b, então (a-Q)/b representa o 
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preço máximo que os consumidores estão dispostos a pagar por Q unidades, que se 

refere ao preço de reserva, descrito na seção 2.2.  

 

A equação 2.3 enquadra-se num modelo de regressão linear, cujos valores de a e b são 

obtidos pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). Como visto adiante 

na sub-seção 4.5.2, b é o próprio valor de η quando se usa o logaritmo natural de Q e P 

(BUCKLIN & GUPTA, 1999). Este é o método tradicional de estimação da 

elasticidade-preço encontrado na literatura de administração e economia no Brasil, 

como nos trabalhos de ANDRADE & LOBÃO (1997) e DE NEGRI (1998) sobre 

elasticidade-preço e elasticidade-renda nos setores de energia elétrica e automóveis, 

respectivamente. No entanto, métodos mais sofisticados de decomposição de η em 

elasticidade-preço da escolha e elasticidade-preço da quantidade comprada, empregados 

na literatura norte-americana, podem ser bem úteis no Brasil. Um destes métodos, que 

utiliza o modelo probabilístico logit juntamente com o modelo de regressão linear, será 

explicado no Capítulo 4, sendo ele aplicado nesta tese.  

 

Analisando-se o valor de η como definido neste Capítulo ou de maneira decomposta, 

como explicado no Capítulo 4, espera-se que seu sinal seja negativo, pressupondo 

consumidores racionais e razoavelmente informados. Assim, a curva de demanda é 

negativamente inclinada, indicando que os consumidores compram menos quando o 

preço aumenta20. Mas quando se menciona o valor de η, usa-se seu valor absoluto |η| 

por conveniência de linguagem (VARIAN, 1999, p. 285). A inclinação da curva de 

demanda num gráfico cujas variáveis são o preço e a quantidade demandada, indica a 

magnitude de η, pois a derivada da quantidade em relação ao preço é o recíproco21 da  

inclinação da reta tangente à curva de demanda no ponto definido.  

 

O GRÁFICO 2.1 apresenta três tipos teóricos da inclinação da curva de demanda.  

Quando |η| > 1, diz-se que a demanda é elástica ao preço porque o percentual de 

redução da quantidade demandada é maior que o percentual de aumento no preço. Se |η| 

< 1, diz-se que a demanda é inelástica ao preço. O GRÁFICO 2.1-A apresenta uma 

                                                 
20 Sua inclinação será positiva para os bens de Giffen, cuja demanda aumenta quando seu preço aumenta, 

o que é pouco provável no mundo real (VARIAN, 2002, p. 99). Também será positiva quando um 
preço mais alto for percebido como um indicador de alta qualidade (DOLAN & SIMON, 1996, p. 74). 

21 O recíproco de um número A é o número 1/A (PARKER, 1997). 
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curva de demanda infinitamente elástica. Neste caso, uma pequena variação no preço 

leva a um enorme aumento na quantidade demandada. O GRÁFICO 2.1-B apresenta 

uma curva de demanda completamente inelástica, ou seja, a quantidade demandada é a 

mesma, não importando a variação no preço (então, η = 0). Já no GRÁFICO 2.1-C, a 

curva de demanda possui elasticidade 1 (chamada de elasticidade unitária, |η| = 1). 

Neste caso, o dispêndio total do consumidor permanecerá o mesmo após uma variação 

no preço. Um aumento de preço ocasiona uma redução na quantidade demandada, mas 

de tal forma que esta redução seja apenas suficiente para deixar inalterado o gasto total 

com a mercadoria (PINDYCK & RUBINFELD, 1999, p. 35). 

 

 GRÁFICO 2.2 apresenta uma curva de demanda em que η = -1 para qualquer ponto 

abendo-se que , sendo R a receita, se a elasticidade for unitária, como no 

GRÁFICO 2.1.C, R não variará quando P variar. Assim, se a receita permanecer 

 

 
 
 
 
 

 
                                     

  

 

P* 

 

 
                               Q*          

 
         (A) Demanda infinitamente          (B) Demanda completamente             (C) Demanda de elasticidade 

         elástica               inelástica     unitária 

 Quantidade  Quantidade  Quantidade

  Preço   Preço    Preço 

GRÁFICO 2.1 umas Curvas de Demanda 
 
Fonte: PINDYCK & RUBINFELD (1999, p. 34). 

 – Alg

 

O

da curva. É interessante observar que η é constante, apesar da inclinação ser diferente 

para diferentes níveis de demanda. Isto porque a equação 2.1 refere-se à variação 

percentual da quantidade demandada dada a variação percentual no preço, não 

considerando os valores absolutos. Portanto, a inclinação da curva de demanda no 

GRÁFICO 2.2 é maior para menores níveis de demanda (EARLE, 2000). 

 

 QPR ×=S
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constante para qu udança do preço, tem-se uma curva de demanda com η = -1 

em qualquer ponto da curva (basta observar numericamente no GRÁFICO 2.2 que 

QP×  é constante ao longo da curva). 
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          GRÁFICO 2.2 – Curva de Demanda com Elasticidade Unitári
      Fonte: EARLE (2000, p. 60). 

presa com uma curva de demanda negativamente inclinada para seus produtos 

-se com a seguinte pergunta: a receita aumentará ou reduzirá se houver variação 

                                         

 em

ra

reço? Esta resposta dependerá de η: um aumento no preço resulta em aumento de 

ita se |η| < 1 e em redução da receita se |η| > 1. A explicação desta dependência é 

sentada por VARIAN (1999, p. 292). η influencia a receita marginal22 (RM), ou 

 a receita advinda da venda de uma unidade adicional. Para pequenas alterações do 

o e da quantidade, a variação da receita é dada por: 

 
curva da receita (R) no gráfico abaixo é uma linha reta, uma vez que, para determinado preço, a 
eita aumenta proporcionalmente de acordo com as unidades vendidas (Q). Sua inclinação, que 
stra o quanto se eleva a receita quando se aumenta uma unidade nas vendas, é a receita marginal 

). 
R  

Q  
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∆R = P×∆Q + Q×∆P               (2.4) 

 

sendo R a receita total (R = P Q). 

 

 receita marginal (RM) é dada por RM = ∆R/∆Q, ou seja, a RM representa a variação 

q idade. Dividindo-se ambos os lados desta expressão 

or ∆Q, obtém-se a expressão de RM:  

×

na receita dada a variação na uant

A

p

  

PPQQP
Q
R ∆

∆
∆×+∆×

∆
∆

Q
QP

Q
RM

∆
+===             (2.5) 

  

A partir da equação 2.1, a recíproca da elasticidade é:  

 

   

PQ

PQ

∆×
=

∆×

 
QPQP ∆×∆×η

11
=             (2.6) 

 

Logo, com o uso de álgebra, a expressão de RM torna-se: 

 


+=

11PRM     ou   


−=
11PRM

 0, ou se iará se o p ço entar. Se a 





 η 



 η

                        (2.7) 

Isto significa que se 

 

η

nda for inelástica, ou seja, 0 < η  < 1, significa que 1/η  será maior do que 1, e  

(1 - 1/η

pois se a dem

) será negativo, de modo que RM fique negativa. Portanto, RM diminuirá 

quando houver redução de preço (aumento de quantidade). Este raciocínio é intuitivo, 

anda for inelástica, será preciso reduzir muito o preço para aumentar a 

quantidade vendida, o que provoca queda na receita total. Pelo mesmo raciocínio, se for 

elástica, ou seja, η  > 1, RM aumentará quando houver redução de preço (aumento de 

quantidade) (LILIEN et al., 1992, p. 173).  

 

 = 1, RM = ja, RM não var  re aum

dema
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Pelo raciocínio desenvolvido até aqui, sob a ótica apenas econômica, não é interessante 

fixar um preço na faixa em que a demanda seja inelástica, pois a receita ainda poderia 

r maior se houvesse um aumento de preço, visto que a queda da demanda é menos que se

proporcional ao aumento do preço. Se a empresa considerar somente receitas, é 

interessante que ela aumente os preços até o ponto em que RM seja nula. Esta igualdade 

dá-se, como mostra o GRÁFICO 2.3, no ponto da curva da demanda onde η  é 

exatamente 1. O GRÁFICO 2.3 mostra que a elasticidade é infinita no intercepto 

vertical, igual a um na metade da curva e zero no intercepto horizontal. Isto porque, no 

caso de uma função linear Q = a – bP, o valor da derivada 
P∂
Q∂  é sempre –b 

(GOLDSTEIN et al., 2000, p. 71). A partir da equação 2.2 tem-se que: 

 

P
P

Q
P

Q/P ba
bbb
−
−−−

quando Q = 0 e  η  será unitário quando 

===η .  Logo η = 0 quando P = 0; η tem um valor negativo infinito 

b2
aP = , resolvendo para P quando 1P

−=
− b  

 

P− ba

Preço 

(VARIAN, 1999, p. 286).

 

 

 

 

   

r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1>׀η׀

    a/2b

   a/2 

 
 
 

?=׀η׀
∞=η

 

 1<׀η׀

 1=׀η׀

 1>׀η׀

 0=׀η׀

Quantidade 

 

 

   GRÁFICO 2.3 – Elasticidades em uma Curva de Demanda Linea
     Fonte: adapt
ado de VARIAN (1999, p. 286). 
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Portant ma mudança de preço tanto 

ode aumentar quanto reduzir o lucro do produto, dependendo de como as vendas são 

fetadas, ou seja, dependendo de η. A fórmula da variação da quantidade (∆Q) de 

 

             

  

o, segundo NAGLE & HOLDEN (1995, p. 58), u

p

a

equilíbrio é uma maneira simples de descobrir o ponto em que as mudanças nas vendas 

tornam-se grandes o suficiente para provocar uma redução de preços lucrativa ou um 

aumento de preços não lucrativo. A ∆Q de equilíbrio é o ponto em que a perda da 

redução de preço apenas compensa o ganho com o aumento da quantidade vendida ou o 

ganho do aumento de preços apenas compensa a perda com a redução da quantidade 

vendida. O GRÁFICO 2.4 ilustra o problema da ∆Q de equilíbrio. Ao preço inicial P, a 

empresa consegue vender a quantidade Q. A Receita Total (R) será igual a QP× , 

graficamente representada pela área do retângulo de lados OP e OQ. 

 

 

 

 

Fonte: NAGLE & HOLDEN (1995, p. 58). 

      
 
   P´ 
 
 
         
 
 
   C 
 
 
               O 
                                       Quantidade 
 

Q Q´ 
   ∆Q 

    B 

A ∆P 

        Preço 
 
   P 

 GRÁFICO 2.4 – Equilíbrio a Partir de Variações no Preço e na Quantidade
         Vendida 
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Sendo C o custo variável unitário, a margem de contribuição23 total ao preço P será:  

 lógica do aumento de preço é similar. Se P´ e Q´ forem o preço e a quantidade 

 variação do lucro via variação do preço também é explicada pela receita marginal 

Resumindo, o elemento preço do composto de marketing tem um papel fundamental na 

elasticidade-renda da demanda (ERD), cuja fórmula é: 
                                                

(P – C)Q. Esta margem de contribuição é representada no GRÁFICO 2.4  pelo 

retângulo de lados OC e OQ. Se esta empresa reduz o preço de P para P´, seu lucro 

poderá variar. Primeiro, haverá uma redução de lucro equivalente a ∆P multiplicado 

pela quantidade vendida antes da alteração de preço, Q. Graficamente tal perda é 

representada pelo retângulo A. Haverá, porém, um aumento de lucro, obtido pelas 

vendas adicionais resultantes da redução do preço, sendo ele representado por (P´-C) 

multiplicado pelo aumento das vendas, ∆Q. Graficamente tal ganho é representado pelo 

retângulo B. A redução de preço será lucrativa somente se o retângulo B for maior que o 

retângulo A, o que depende do tamanho de ∆Q (NAGLE & HOLDEN, 1995, p. 58). 

 

A

iniciais, respectivamente, a variação da lucratividade devido ao aumento de preço 

também dependeria do tamanho de ∆Q. Se ∆Q for pequeno o suficiente para fazer com 

que B seja menor que A, o aumento de preço será lucrativo. 

 

A

(RM) e pelo custo marginal (CM). Se RM > CM, a empresa ainda pode aumentar seus 

lucros aumentando seus preços. Mas se RM < CM, o lucro pode ser aumentado com a 

redução de preços (LILIEN et al., 1992, p. 173). A análise também pode ser feita para a 

quantidade vendida (Q). Se RM < CM, a empresa seria incentivada a diminuir a 

quantidade vendida, já que a economia obtida no custo mais do que compensaria a 

perda de receita. Se RM > CM, ela seria incentivada a aumentar as vendas. O único 

ponto em que a empresa não teria incentivo para mudar a produção é aquele em que RM 

= CM (VARIAN, 1999, p. 436). 
 

dinâmica econômico-financeira de uma empresa. Sua variação influencia diretamente as 

receitas e a lucratividade da empresa dependendo da inclinação da curva de demanda 

que, como já visto, sinaliza a magnitude de η. Entretanto, outras medidas de elasticidade 

também têm impacto nas receitas e na lucratividade de uma empresa. Por exemplo, há a 

 
23 A margem de contribuição unitária, como o preço unitário menos o custo variável unitário (P – C), é 

responsável por cobrir o custo fixo e ainda gerar lucro. 
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na percentual variação∆%P
ERD ==

renda 
demandada quantidade na percentual variação∆%Q

do onsumidor, 

               (2.8) 

 
Havendo redução substancial de preço de um item, aumenta a renda real c

que adquire o item em quantidades substanciais. Com um maior poder de compra, este 

to e a 

uantidade demandada de outro (LILIEN & RANGASWAMI, 1998, p. 275). Esta 

consumidor pode decidir consumir produtos mais caros, em vez de consumir mais do 

produto que teve seu preço reduzido. Neste caso, o efeito renda tem uma importância 

maior que o efeito substituição24. O produto que deixa de ser consumido é chamado de 

“bem inferior”, que possui elasticidade-renda menor que zero. A maioria dos produtos 

tem elasticidade-renda entre zero e um e são chamados de “bens normais”. Aqueles com 

elasticidade-renda maior que um são os “bens de luxo” (VARIAN, 1999, p. 111). 

 

Um terceiro conceito de elasticidade refere-se à relação entre o preço de um produ

q

medida é conhecida como Elasticidade Cruzada da Demanda ( pjEq ), tendo a seguinte 

fórmula: 

 

Eq
p

j
pj  de preço no percentual variação

 de demandada quantidade na percentual variação
∆%P
∆%Q

==           (2.9) 

 

Sendo a positiva, os produtos ou marcas25 p e j são substitutos, como as marcas 

oca-Co epsi. Se o preço da Coca-Cola aumenta, espera-se que as vendas da Pepsi 

aume

 

                                                

pjEq  

la e P

umetambém a ntem, já que os compradores substituem uma marca pela outra. Sendo a 

pjEq  negativa, os produtos ou marcas p e j são complementares, como o leite e o 

achocolatado. Se o preço do leite cai, espera-se que a demanda por achocolatado 

nte. 

C

 
24 Quando o preço de um produto varia, há dois tipos de efeitos: a taxa à qual se pode trocar um produto 

por outro varia e o poder aquisitivo total da renda se altera. Se, por exemplo, o produto A ficar mais 
barato, tem-se de renunciar a menos do produto B para obter-se o produto A. A variação no preço do 
produto A altera a taxa à qual o mercado permite que se substitua o produto B pelo A. Ou seja, mudam-
se as condições de troca de um produto por outro. A variação na demanda devido à variação da taxa à 
qual os dois produtos são trocados é chamada de efeito substituição (VARIAN, 1999, p. 145).  

 
25 A notação p e j será usada apenas para marcas a partir do Capítulo 4. 



 35 

As magnitudes das elasticidades vistas até aqui podem apresentar substanciais variações 

influenciadas por um grande número de variáveis. Tais variações devem ser levadas em 

onta em todo estudo de elasticidade (MORRIS & JOYCE, 1988). Este é o tema 

.3.2. Variação da Elasticidade-Preço e Discriminação de Preços 

1988), nos seguintes 

rmos: a) dentro da amplitude de preço de um dado produto (por exemplo, a demanda 

ode ser mais inelástica a preços baixos e tornar-se mais elástica à medida que o preço 

praça), também pode influenciar a elasticidade-

reço. Esta teoria é dividida em dois principais eixos (KIM, 1996): uma escola vê a 

c

elaborado na próxima seção para a elasticidade-preço. 

 

 

 

2

 

 

A elasticidade-preço tende a variar, segundo MORRIS & JOYCE (

te

p

sobe); b) entre diferentes segmentos de mercado (o mesmo produto pode apresentar 

maior elasticidade entre consumidores de renda inferior e menor elasticidade entre 

consumidores de maior renda); c) de marca para marca dentro de uma categoria 

específica (a categoria do produto pode ser elástica, mas uma marca específica pode ser 

inelástica); d) ao longo do tempo (geralmente a demanda torna-se mais elástica com o 

passar do tempo, porque o consumidor torna-se mais consciente das alternativas 

disponíveis). Portanto, a elasticidade pode variar numa mesma marca, mesmas situações 

de compra e para um mesmo cliente. 

 

A propaganda, como parte da promoção, assim como os outros dois elementos do 

composto de marketing (produto e 

p

propaganda como formadora de poder de mercado, ou seja, influenciando as 

preferências do consumidor por uma marca e diferenciando esta de seus concorrentes. 

Neste caso ela reduz a elasticidade-preço e ajuda na formação da lealdade à marca, pois 

os consumidores podem perceber maior diferenciação do produto e menor número de 

substitutos para as marcas anunciadas. A outra escola considera a propaganda como 

poderosa fonte de informação, ou seja, ela torna os consumidores cientes de mais 

alternativas de marcas, atributos dos produtos, preços e benefícios (TELSER, 1964). 

Como resultado, ela muito provavelmente aumenta o valor da elasticidade-preço. Até o 

presente, entretanto, a pesquisa de marketing não tem sido conclusiva a este respeito 
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(NESLIN, 2002). Mas os pesquisadores parecem concordar que, se a mensagem da 

propaganda não for centrada em preço, e sim na construção da marca, ela reduz a 

elasticidade-preço (TELSER, 1964). 

 

Estudos empíricos mostram um aumento da elasticidade-preço quando propagandas são 

feitas sobre a redução de preços (INMAN et al., 1990). Examinando bens de 

onveniência, BEMMAOR & MOUCHOUX (1991) observaram um aumento da 

. O uso 

o produto e o contexto em que ele é usado também podem influenciar este valor. 

duto varia com relativa freqüência, os compradores podem ainda não ter se 

ustado à última variação quando uma nova variação ocorre. Este fenômeno é mais 

                                                

c

elasticidade-preço de 20% para 180% quando usadas propagandas para promover a 

redução de preços. De fato, KAUL & WITTINK (1995) afirmam que a propaganda 

possui um efeito indireto sobre os comportamentos de compra real e futuro. Por 

exemplo, alguns trabalhos acadêmicos têm mostrado que a propaganda não relacionada 

a preço reduz a sensibilidade do comprador a esta variável. LAMBIN (1976), citado por 

SIMON (1989, p. 2), ressalta que η pode ser vinte vezes maior que a elasticidade da 

propaganda26, isto é, uma redução no preço na ordem de 1% tem um efeito positivo nas 

vendas vinte vezes maior que um aumento de 1% no orçamento de propaganda. 

 

Além da propaganda, por vezes um produto pode apresentar um benefício ou atributo 

único valioso para o comprador, que pode reduzir o valor da elasticidade-preço

d

MONROE et al. (1977) observaram que compradores estavam dispostos a pagar mais 

por uma calça a ser usada em uma festa sofisticada do que se o uso fosse em um evento 

informal. 

  

A freqüência das variações anteriores de preço também pode influenciar η. Se o preço 

de um pro

aj

provável de ocorrer quando pressões inflacionárias levam a aumentos freqüentes de 

preço, algo muito comum no Brasil até o início do plano Real (meados de 1994). Se o 

comprador ainda não percebeu ou se adaptou ao último aumento de preço, então um 

novo aumento será percebido como um aumento maior do que o real, tornando o 

comprador mais sensível ao preço do produto (MONROE et al.,1977). 

 

26 
Propagandaem toInvestimen∆%

DemandadaQuantidade∆%Propagandade =−Elasticida  
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Revisões de pesquisas feitas por NAGLE & HOLDEN (1995, p. 101) revelaram que a 

elasticidade-preço pode variar amplamente dentro da mesma categoria de produto e 

ntre marcas diferentes. Tal variação pode fazer sentido considerando-se que diferentes 

e o nível de 

reços e a elasticidade-preço. Por exemplo, marcas de alto preço de suco de laranja 

entido da variação do preço (se é um aumento ou 

ma redução), com a amplitude do preço em relação ao preço médio de mercado, ao 

ade-preço ao longo do CVP, mas a direção e magnitude de tais variações ainda 

o inconsistentes. Em produtos farmacêuticos, por exemplo, NAGLE & HOLDEN 

 o passar do tempo elas 

e

marcas apresentam diferentes atributos, que resultam em diferenças de valor percebido. 

Por exemplo, pesquisadores citados por NAGLE & HOLDEN (1995, p. 101) estimaram 

a elasticidade-preço para cereais em flocos, concluindo que suas variações eram 

relacionadas a diferenças na quantidade de açúcar que cada marca continha. 

 

Segundo NAGLE & HOLDEN (1995, p. 102), pesquisas realizadas para algumas 

categorias de produtos concluíram haver correlação positiva ou negativa entr

p

apresentaram baixa elasticidade-preço, enquanto que marcas de alto preço de cereais 

apresentaram alta elasticidade-preço.  

 

Estudos referidos por LILIEN et al. (1992, p. 194) demonstram que a elasticidade-preço 

também pode variar de acordo com o s

u

longo do tempo e com o estágio do Ciclo de Vida do Produto (CVP), como discutido a 

seguir. 

 

Vários estudos revistos por LILIEN et al. (1992, p. 174) comprovam haver variações da 

elasticid

sã

(1995, p. 102) mencionam estudos em que a elasticidade de marcas já estabelecidas era 

menor que naquelas recém introduzidas no mercado. Em cereais, entretanto, SIMON 

(1979) observou que a elasticidade de marcas já estabelecidas foi maior que em marcas 

novas, sugerindo que, nesta classe de produto, os compradores buscam variedade e 

novidade. Assim, os clientes para estes produtos estão abertos a experimentar uma 

marca nova apenas pelo fato de ser uma novidade, repetindo a compra de uma marca 

antiga somente quando ela se torna competitiva em preço. 

 

LILIEN et al. (1992, p. 174) observam que, no estágio de introdução do CVP, as 

pessoas ainda não estão familiarizadas com o produto, mas com
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adquirem informações por meio de outros usuários e de propagandas. Uma maneira de 

NI et al. (1990), pesquisaram nos Estados Unidos, no início 

a década de 1970, como os clientes responderiam a aumentos e reduções de preços de 

uma determinada marca são menos 

nsíveis ao preço do que clientes não leais na decisão de escolha da marca. Porém eles 

capturar este efeito é considerar que os preços de reserva dos compradores são incertos 

na fase de introdução dos produtos, mas à medida que há aprendizagem, os preços se 

tornam mais claros. Se os consumidores são neutros quanto ao risco e suas crenças com 

relação ao produto não são enviesadas, então seus preços de reserva permanecem 

constantes ao longo do tempo. Assim, se o mercado consiste de poucas pessoas avessas 

ao risco, a empresa deveria colocar um preço que permanecesse constante no longo 

prazo. Caso contrário (se o mercado consiste de maioria avessa ao risco), a estratégia 

ótima de preço é introduzir o produto com um preço menor, para encorajar a 

experimentação pelos compradores avessos ao risco e, somente depois da conquista do 

mercado, aumentar o preço. 

 

No tocante à direção da variação de preço (se aumento ou redução), UHL & BROWN 

(1971), citados por KALWA

d

5, 10 e 15%. Estes autores concluíram que os clientes eram consideravelmente mais 

sensíveis aos aumentos de preços do que às reduções. Poucos anos depois BULTEZ 

(1975), citado por KALWANI et al. (1990), encontrou resultados divergentes na 

Europa, ou seja, resposta mais significativa a reduções de preços do que a aumentos 

para produtos alimentícios. Ele explica que clientes são leais às suas marcas favoritas e, 

portanto, um aumento de preços tende a ter menos impacto nas vendas de tais marcas. 

Uma redução de preços, por outro lado, induz a um aumento significativo de vendas 

para formação de estoque do produto no domicílio. 

 

De fato, a lealdade à marca pode influenciar a elasticidade-preço. KRISHNAMURTHI 

& RAJ (1991) demonstraram que clientes leais a 

se

são mais sensíveis ao preço na decisão da quantidade a ser comprada. Esta conclusão 

sugere, portanto, que a análise agregada, ou seja, sem a distinção das decisões de 
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escolha da marca e da quantidade comprada27, pode levar a resultados enviesados sobre 

o verdadeiro valor da elasticidade-preço. 

 

O limiar de variação de preço também representa outra fonte de variação da 

elasticidade-preço. Se uma marca possui η = –2, um aumento de 10% em seu preço 

causaria uma redução na quantidade demanda de 20%. Porém tal efeito pode não se 

verificar a menos que o preço varie além de um limiar (limite inferior ou superior). Ou 

seja, a resposta a mudanças de preço pode ser invariável dentro de limites inferiores e 

superiores de preços. Segundo BUCKLIN & GUPTA (1999), o conhecimento de tais 

limites pode auxiliar os profissionais de marketing a estabelecer o preço com maior 

precisão. 

 

NAGLE & HOLDEN (1995, p. 80) apontam vários outros fatores que afetam a 

elasticidade-preço advindos das características dos compradores e não dos produtos ou 

marcas em si, que estão a seguir expostos. 

 

a) Efeito substitutos percebidos - Compradores são mais sensíveis ao preço quanto 

maior o preço do produto em relação aos preços dos produtos substitutos por eles 

percebidos. 

 

b) Efeito valor único - Os compradores são menos sensíveis ao preço de um produto 

quanto mais eles valorizarem um atributo único do produto, que o diferencie dos 

produtos concorrentes.  

 

c) Efeito custo de substituição - Os compradores são menos sensíveis ao preço de um 

produto quanto maior forem os custos de substituição de fornecedores.  

 

d) Efeito dificuldade de comparação – Os compradores são menos sensíveis ao preço 

de um produto quanto maior a dificuldade de comparação de alternativas. Neste caso, 

qualquer iniciativa que reduza o custo do comprador em avaliar alternativas (como sites 

                                                 
27 No Capítulo 4 a elasticidade-preço (η) será considerada como a elasticidade-preço total, representada 

por , que é a soma das elasticidades-preço da escolha da marca ( ) e da quantidade comprada 

( ). 
ppEt

pp

ppEe
Eq
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de comparação de preços na Internet) reduz a importância de experiências passadas e 

tende a aumentar a sensibilidade do comprador às marcas que prometerem maior valor. 

 

e) Efeito preço-qualidade - Os compradores são menos sensíveis aos preços dos 

produtos exclusivos ou de imagem, em que o alto preço sinaliza uma alta qualidade do 

produto. Quanto mais os clientes se apóiam no preço para julgar a qualidade, menos 

sensíveis ao preço eles são. 

 

f) Efeito gastos totais - Os compradores são mais sensíveis ao preço de um produto 

quanto maiores forem os gastos com tal produto, tanto em termos absolutos quanto em 

percentagem da renda total. 

 

Concordando com NAGLE & HOLDEN (1995, p. 80), MORRIS & JOYCE (1988) 

observam que a demanda por um produto será mais inelástica quando o produto: a) 

possuir atributos únicos e relevantes que o diferenciem de seus concorrentes 

(exclusividade); b) tiver poucos substitutos dos quais o comprador tenha informação; c) 

ser de difícil comparação com os concorrentes, devido à sua complexidade; d) tiver um 

preço que represente muito pouco do orçamento do comprador; e) for percebido como 

um produto de grande necessidade; f) tiver o preço como um sinalizador de imagem de 

alta qualidade; g) for percebido como tendo alto custo de substituição. 

 

Observa-se que são muitas e complexas as variações da elasticidade-preço. O 

QUADRO 2.3 apresenta uma síntese das principais fontes desta variação, relacionando-

as aos respectivos autores. 
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QUADRO 2.3 – Síntese das Fontes de Variação da Elasticidade-Preço (η) 

 

Fonte de Variação 
de η 

Explicação e/ou Exemplo Relação de Autores 

Amplitude de preço A demanda pode ser mais inelástica a preços 
baixos e tornar-se mas elástica à medida que o 
preço sobe. 

MORRIS & JOYCE 
(1988); 
LILIEN et al. (1992, p. 
194) 

Diferentes marcas A categoria do produto pode ser elástica, mas 
uma marca específica dentro da categoria pode 
ser inelástica. Diferentes marcas apresentam 
diferentes atributos que resultam em diferenças 
de valor. 

MORRIS & JOYCE 
(1988); 
NAGLE & HOLDEN 
(1995, p. 101) 

Amplitude de preço e 
diferentes categorias  

Marcas de alto preço de suco de laranja 
apresentaram baixa elasticidade, enquanto que 
marcas de alto preço de cereais apresentaram 
alta elasticidade. 

NAGLE & HOLDEN 
(1995, p. 102) 

Sentido de variação 
do preço 

Um aumento de preço pode causar maior ou 
menor sensibilidade ao preço pelo comprador. 
O mesmo ocorre com uma redução de preços. 

LILIEN et al. (1992, p. 
194); 
UHL & BROWN 
(1971); 
BULTEZ (1975) 

Freqüência de 
variações passadas 
de preço 

Se o comprador ainda não está adaptado ao 
último aumento de preço, um novo aumento 
poderá ser percebido como maior que o real, 
aumentando η. 

MONROE et al. (1977) 

Segmento de 
mercado 

O mesmo produto pode apresentar maior 
elasticidade entre consumidores de renda 
inferior e menor elasticidade entre 
consumidores de maior renda. 

MORRIS & JOYCE 
(1988) 

Tempo A demanda pode tornar-se mais elástica com o 
passar do tempo, pois o comprador torna-se 
mais consciente das alternativas disponíveis. 

MORRIS & JOYCE 
(1988); 
LILIEN et al. (1992, p. 
194) 

Ciclo de Vida do 
Produto (CVP) 

No estágio de introdução, por exemplo, as 
pessoas têm pouca informação sobre o produto, 
e a elasticidade tende a ser mais baixa do que 
nos estágios mais avançados do CVP. 

LILIEN et al. (1992, p. 
194); 
NAGLE & HOLDEN 
(1995, p. 102); 
SIMON (1979) 

Presença de 
propagandas e/ou 
promoções 

O comprador pode ser mais sensível à redução 
de preço quando esta for comunicada. A 
propaganda que não se refere ao preço pode 
reduzir a sensibilidade do comprador a esta 
variável. 

INMAN et al. (1990); 
BEMMAOR & 
MOUCHOUX (1991); 
KAUL & WITTINK 
(1995) 

Atributo (benefício) 
ou efeito de valor 
único 

O uso atribuído ao produto pode influenciar η. 
Compradores serão menos sensíveis ao preço de 
um produto quanto mais eles valorizarem um 
atributo único do produto que o diferencia dos 
produtos concorrentes. 

MONROE et al. 
(1977); 
NAGLE & HOLDEN 
(1995, p. 80); MORRIS 
& JOYCE (1988) 
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QUADRO 2.3 – Síntese das Fontes de Variação da Elasticidade-Preço (η) 

(continuação) 
 

Fonte de Variação de 
η 

Exemplo / Explicação Relação de Autores 

Lealdade à marca Compradores leais a uma marca 
demonstraram ser mais sensíveis ao preço do 
que os não leias na escolha da marca, mas não 
na quantidade comprada. 

KRISHNAMURTHI & 
RAJ (1991) 

Limiar de variação do 
preço 

A variação de η pode ser pequena dentro de 
um limite de preço, mas variar drasticamente 
além destes limites. 

BUCKLIN & GUPTA 
(1999) 

Efeito de substitutos 
percebidos 

η pode ser tanto maior quanto maior o preço 
do produto em relação aos preços dos 
substitutos percebidos pelo comprador. 

NAGLE & HOLDEN 
(1995, p. 80) 

Custo de substituição η pode ser tanto maior quanto maiores forem 
os custos de substituição de fornecedores. 

NAGLE & HOLDEN 
(1995, p. 80);  
MORRIS & JOYCE 
(1988) 

Dificuldade de 
comparação por parte 
do comprador ou 
poucos produtos 
substitutos 

η pode ser menor quando os compradores 
apresentarem dificuldade de comparação de 
alternativas, seja pela complexidade do 
produto ou ausência de substitutos. 

NAGLE & HOLDEN 
(1995, p. 80);  
MORRIS & JOYCE 
(1988) 

Efeito preço-qualidade 
e preço-imagem 

Quanto mais os compradores se apoiarem no 
preço para julgar a qualidade e a imagem, 
menos sensíveis ao preço eles tenderão a ser. 

NAGLE & HOLDEN 
(1995, p. 80); 
MORRIS & JOYCE 
(1988) 

Efeito gasto totais do 
comprador 

η pode ser maior quanto maiores forem os 
gastos dos compradores com o produto, tanto 
em termos absolutos quanto em percentagens 
da renda total. 

NAGLE & HOLDEN 
(1995, p. 80);  
MORRIS & JOYCE 
(1988) 

Percepção da 
necessidade do produto 

η tende a ser menor se o comprador perceber 
o produto como de grande necessidade. 

MORRIS & JOYCE 
(1988) 

 

Fonte: autor desta tese. 

 

 

As variações da elasticidade-preço descritas até aqui podem complicar a explicação 

intuitiva das causas da sensibilidade do comprador à variação do preço em uma 

determinada situação para um marca específica. Segundo HOCH et al. (1995), pesquisas 

realizadas nos Estados Unidos no nível de domicílio não tinham sido, até o início da 

década de 1990, capazes de explicar uma parte significativa da alta variabilidade desta 

sensibilidade. Mas esta variabilidade não deve ser negligenciada. Por exemplo, 

MORRIS & JOYCE (1988) expressam que, se a empresa detectar segmentos distintos 
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com distintas sensibilidades ao preço, a diferenciação de preços pode ser maximizadora 

de lucros. Isto implica que dados relativos a preços devem ser estudados de forma 

específica para cada segmento de clientes.  

 

Tal diferenciação de preço é conhecida no marketing e na economia como 

“discriminação de preços”, que é a segmentação de mercado pela sensibilidade ao 

preço. Isto é, o estabelecimento de preços mais altos para segmentos menos sensíveis ao 

preço e preços mais baixos para segmentos mais sensíveis (RAJU, 1995). Se os 

consumidores se diferenciam quanto à predisposição em pagar um determinado preço, 

então a maximização do lucro da empresa só será obtida se ela estipular preços 

diferentes para segmentos diferentes28 (LILIEN et al., 1992).  

 

As empresas com freqüência usam a discriminação de preço (HUNT, 1991, p. 99). Os 

teatros cobram preços diferentes para adultos e crianças. Universidades cobram menos 

dos alunos mais brilhantes pela concessão de bolsas de estudo por mérito. Os serviços 

oferecidos pelo governo são cobrados de forma discriminada, como percentuais 

progressivos de imposto de renda (cidadãos mais ricos pagam proporcionalmente mais 

impostos). Deduz-se, portanto, que, se um grupo de clientes for menos sensível ao 

aumento de preços do que outro, maximiza-se o lucro cobrando-se um preço mais alto 

do grupo menos sensível. 

 

SIMON (1989, p. 221) apresenta os quatro tipos de discriminação de preços mais 

usados pelas empresas: 

 

a) na discriminação regional são cobrados diferentes preços em diferentes regiões, 

mesmo dentro de uma mesma cidade; 

b) na discriminação temporal, mais importante no setor de serviços, são cobrados 

diferentes preços de acordo com o período do dia (companhias telefônicas e 

transporte público), dia da semana (cinemas, restaurantes e teatros) e estação do ano 

(passagens aéreas, hotéis e pacotes turísticos); 

c) na discriminação por preços não lineares, o preço médio unitário decresce com a 

quantidade comprada; 

                                                 
28 Obviamente a discriminação total de preços é um fenômeno que não se verifica na prática. 
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d) na discriminação pelas características dos consumidores, usam-se critérios como 

idade (taxas ou preços especiais para crianças e idosos), renda e educação (preços 

especiais para estudantes, como em serviços de saúde e assinatura de revistas), 

profissão (descontos em livros para professores, médicos, etc.) ou afiliação 

(descontos para empregados, participantes de clubes de assinantes, etc.). 
 
No marketing a discriminação de preços também é vista sob o ponto de vista do 

comportamento do consumidor. Alguns pesquisadores têm identificado características 

individuais que auxiliam as empresas na discriminação de preços, como a seguir 

explicitado. 

 

a) Nível de informação - Consumidores informados trocam de loja para obter preços 

mais baixos, enquanto que aqueles pouco informados compram em lojas mais 

convenientes. Como conseqüência, estes últimos podem pagar preços mais altos do 

que os primeiros (VARIAN, 1980). Os cupons de compra oferecem preços 

discriminados através de descontos apenas para os clientes que se informam da 

ocorrência de tais cupons.  

  

b) Lealdade - Consumidores leais compram sua marca preferida mesmo que o preço 

seja mais alto, enquanto que aqueles não leais a comprarão somente se o preço for 

relativamente baixo. Logo, os consumidores leais pagam preços mais altos, 

enquanto os não leais obtêm preços mais baixos de marcas em promoção de 

vendas29 (RAJU et al., 1990). 

 

c) Estoque - Com a promoção de preços, os varejistas reduzem seus custos de 

estocagem, deslocando-os para os clientes, que estocam os produtos em casa. Estes 

são recompensados com preços mais baixos (BLATTBERG et al., 1981). 

 

d) Intensidade de consumo - Consumidores esporádicos de um produto têm grande 

potencial de aumentar a demanda por ele quando o preço baixa, enquanto que a 

probabilidade de aumento de demanda pelos usuários pesados30 é baixa. A empresa 

                                                 
29 Esta asserção contradiz um dos princípios do marketing de relacionamento, que é a premiação dos 

clientes leais pela empresa. Tal dilema ainda carece de investigação empírica no marketing. 
30 Do inglês heavy users. 
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pode usar, portanto, promoções de vendas para aumentar a demanda primária entre 

os consumidores esporádicos, enquanto que os usuários pesados, em geral, pagam 

preços mais altos (JEULAND & NARASIMHAM, 1985). 

 

e) Custo de oportunidade de tempo - Consumidores com elevado custo de 

oportunidade de tempo, devido a altos salários ou alta demanda por tempo, 

provavelmente dispensarão pouco esforço para comprar produtos em promoção de 

vendas. Por outro lado, consumidores com baixo custo de oportunidade do tempo 

tendem a se esforçar mais para pagar preços mais baixos (NARASIMHAM, 1984). 

 

O GRÁFICO 2.5 apresenta o modelo clássico de discriminação de preços, subsidiando a 

compreensão de um fenômeno intensivamente estudado em microeconomia: o 

excedente do consumidor. O GRÁFICO 2.5-A ilustra uma situação em que não há 

discriminação de preços. No exemplo, a função de preço é dada numericamente por  

Q = 100 – 10P. O custo marginal constante (K) é $4. O preço máximo é $10 (neste 

preço a quantidade cai a zero). A um preço p* = $7, a quantidade vendida é de 30 

unidades (100 – 10*7) e o lucro, $90 [(30*7) – (30*4)]. 

 

O retângulo sombreado no GRÁFICO 2.5-A representa o lucro. Sob condições de 

discriminação total de preços, não somente este retângulo, mas todo o triângulo ABC 

representa o lucro. Sob a ótica do ofertante, o excedente do consumidor é o potencial de 

lucro não explorado pela empresa (SIMON, 1989, p. 215). Em outras palavras, é a 

diferença entre o preço que um consumidor estaria disposto a pagar por um produto e o 

preço que ele realmente paga ao adquiri-lo (PINDYCK & RUBINFELD, 1999, p. 144), 

como discutido anteriormente neste Capítulo. 
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Quantidade               Quantidade 
               
   100   
  
  
       C   
                Excedente do    
                Consumidor       40   
    30   
                  20   
                
             A         B   
      4   7    10     Preço               4     6        8            Preço   
  
        

K   P*                   K     P*       P**   
  
  

    ( A )  Situaç ão de n ão                  (B) Situaç ão de    

d iscriminaç ão de p reços           discriminaç ão de preços   

 

GRÁFICO 2.5 – Um Exemplo do Modelo Clássico da Discriminação de Preços 

Fonte: SIMON (1989, p. 215). 
 
 

 

O efeito de dividir-se o mercado em dois segmentos é apresentado no GRÁFICO 2.5-B. 

O preço e as vendas ótimos para o segmento 1 são $8 e 20 unidades, respectivamente. 

Para o segmento 2 tem-se o preço ótimo de $6 e vendas de 40 unidades. Assim, o lucro 

total será 4x20 + 2x20  = $120, como mostra a área sombreada no GRÁFICO 2.5-B. 

Quanto mais segmentos são estabelecidos desta maneira, mais o lucro será maximizado 

e menor será o excedente do consumidor, supondo-se que os custos permaneçam 

constantes (SIMON, 1989, p. 217). 

 

A operacionalização da discriminação de preços pode ser bastante dificultada pela 

grande variação que ocorre na elasticidade-preço. Assim, MORRIS & JOYCE (1988) e 

BUCKLIN & GUPTA (1999) recomendam sua constante estimação para que as 

decisões de preço, principalmente aquelas relacionadas à promoção de vendas e 
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discriminação, sejam otimizadas. A próxima sub-seção apresenta os métodos de 

estimação da elasticidade-preço mais comuns no marketing. 

 

 

 

2.3.3. Métodos para a Estimação da Elasticidade-Preço 

 

 

Esta sub-seção visa apresentar uma revisão dos principais métodos de estimação da 

elasticidade-preço, sejam eles quantitativos ou qualitativos. Isto embasará a escolha do 

método a ser empregado na pesquisa empírica desta tese e subsidiará possíveis 

comparações e detecção de limitações metodológicas. 

 

Há vários métodos para a estimação da sensibilidade do comprador ao preço. Cada um 

pode oferecer algumas vantagens sobre o outro, logo tal escolha não é arbitrária 

(NAGLE & HOLDEN, 1995, p. 323). Basicamente, estes métodos distinguem-se em 

termos de duas dimensões: as condições de mensuração e as variáveis a serem medidas.  

O QUADRO 2.4 apresenta a classificação dos procedimentos de mensuração da 

elasticidade-preço de acordo com estas dimensões. A dimensão “Condições de 

Mensuração” compreende desde um ambiente de pesquisa completamente não 

controlado até um altamente controlado. No primeiro caso os pesquisadores são apenas 

observadores. Por exemplo, o pesquisador pode coletar dados de compra em um 

supermercado sem controlar os preços e outras variáveis que influenciam a compra. Por 

outro lado, quando a mensuração é controlada, o pesquisador manipula variáveis 

importantes, que influenciam o comportamento de compra, para observar com maior 

precisão os seus efeitos. A outra dimensão do QUADRO 2.4 é a “Variável Dependente 

Medida” na estimativa da elasticidade-preço, que pode ser tanto a compra real como a 

intenção de compra. A primeira reflete o comportamento, enquanto que a segunda 

reflete as escolhas que a pessoa expressa no caso de uma situação de compra hipotética 

(NAGLE & HOLDEN, 1995, p. 332). 
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QUADRO 2.4 - Técnicas Usadas para a Mensuração da Elasticidade-Preço 

 

Fonte: NAGLE & HOLDEN (1995, p. 324). 

o quadrante 1 no QUADRO 2.4 constam os estudos com dados agregados de venda, 

o quadrante 2 tem-se os experimentos de compra em lojas ou laboratórios. Na loja o 

Sem controle Com controle

1 2

Dados agregados de venda Experimento de compra      
em lojas

Dados de auditoria de lojas
Experimento de compra           

Dados em painel de clientes em laboratórios

3 4
Abordagem direta dos clientes Levantamentos de compra

simulada
Levantamentos de resposta
dos compradores Análise conjunta

Variável Dependente 
Medida

Condições de Mensuração

Compras reais

Preferências e  
intenções de compra

  

 

 

D

dados de auditoria de lojas e dados em painel de clientes. Os primeiros referem-se a 

relatórios de vendas de determinada marca provenientes dos registros de uma empresa 

específica ou de um serviço de monitoração de vendas. O uso de dados de auditoria de 

lojas foi facilitado com a introdução do escaneamento, como visto no Capítulo anterior. 

No caso dos dados de painel de clientes trabalha-se com dados longitudinais, ou seja, 

obtidos dos mesmos respondentes que concordam em participar do estudo ao longo de 

um período de tempo (MALHOTRA, 1999, p. 130). O cliente possui um cartão de 

código de barras aceito em várias redes varejistas, que previamente concordaram em 

participar da pesquisa, numa cidade ou região específica. 

 

N

pesquisador pode selecionar os preços dos produtos estudados e controlar variáveis 

como propaganda e apresentação dos produtos de diversas marcas nas gôndolas. Maior 

controle pode ser obtido com um experimento laboratorial, em uma loja simulada, 
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selecionando-se os indivíduos a pesquisar com base em critérios que reflitam uma 

amostra representativa de variáveis demográficas (sexo, renda e tamanho da família, por 

exemplo). Entretanto, este controle requer mais tempo e recursos financeiros (NAGLE 

& HOLDEN, 1995, p. 331). Já HUBER et al. (1986) relatam que pesquisas com o uso 

de experimentos controlados permitiram inferências causais, mas apresentaram baixa 

viabilidade operacional, além de carência de validade externa31.   

 

No quadrante 3 tem-se a abordagem direta e o levantamento32 de resposta dos 

 quadrante 4 abrange levantamentos de compra simulada e a análise conjunta. O 

 método da análise conjunta consiste em obter dos compradores, também por meio de 

questionários, não as suas intenções diretas de compra, mas as preferências que estão 

                                                

compradores. Na primeira, muitas vezes o entrevistado é diretamente abordado na rua e 

diz que pagaria um preço mais baixo pelo produto do que ele realmente pagaria numa 

situação de compra real. Outras vezes, ele demonstra o desejo de pagar um preço mais 

alto apenas para agradar o pesquisador. Portanto, como observa SIMON (1989, p. 43), 

há também aí problemas de validação. Já o levantamento de resposta dos compradores 

envolve mostrar ao consumidor um produto com um preço pré-selecionado e perguntá-

lo se ele o compraria naquele preço, produzindo respostas mais plausíveis que a 

abordagem direta. Quando as respostas para diferentes níveis de preços são agregadas, 

elas produzem algo como uma curva de demanda (NAGLE & HOLDEN, 1995, p. 338).  

 

O

primeiro refere-se ao uso de levantamento junto aos compradores num ambiente 

simulado, como se fosse uma situação de compra real. Mostra-se ao entrevistado 

descrições do produto ou mesmo amostras das marcas estudadas, juntamente com várias 

opções de preços, e pede-se a ele para escolher uma marca/produto. Como não 

necessariamente o produto precisa ser usado no levantamento, esta técnica permite 

testar conceitos de produtos antes de seu desenvolvimento. Neste método, 

diferentemente do que acontece no laboratório, os participantes somente imaginam que 

estão comprando. Já no laboratório o participante realmente paga pela compra. 

 

O

 
31 Validade externa refere-se à capacidade de os resultados da pesquisa serem generalizados para outras 

situações de compra real ou outras amostras da população (MALHOTRA, 1999, p. 219). 
32 Levantamento (ou survey) refere-se ao uso de questionários estruturados dirigidos a uma amostra da 

população, planejados com o objetivo de obter informações específicas dos entrevistados 
(MALHOTRA, 1999, p. 178). 
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por trás de suas compras. Após a coleta dos dados, identifica-se o valor (utilidade) que o 

consumidor associa a cada atributo do produto e a importância relativa que cada um 

possui na sua decisão de compra. Com estes dados o pesquisador pode prever a que 

preço o consumidor compraria produtos contendo várias combinações de atributos 

(NAGLE & HOLDEN, 1995, p. 345).  

 

Nesta tese será usada uma mistura dos métodos de dados de auditoria de lojas e dados 

m painel de clientes, constantes do quadrante 1 do QUADRO 2.4. Isto porque os dados 

.3.4. Uso de Dados Escaneados na Estimação da Elasticidade-Preço 

 análise de dados secundários de bancos de dados de lojas ou painéis de domicílios 

onduzidos por empresas de pesquisa de mercado permite uma estimação muito mais 

de dados apresenta algumas vantagens para os compradores, varejistas, 

tacadistas e fabricantes (LEEFLANG, 2000, p. 311). Primeiro, há maior acuidade, no 

e

não são provenientes de um painel de clientes de uma empresa de pesquisa de mercado, 

mas de uma amostra obtida por auditoria de uma rede de supermercados, como adiante 

explicado na seção 4.1. Tais dados são obtidos por escaneamento, diferentemente do 

método de auditoria de lojas apresentado por NAGLE & HOLDEN (1995, p. 328), 

gerando melhor confiabilidade das informações. Este uso de dados escaneados para 

estimação da elasticidade-preço é discutido a seguir. 

 

 

 

2

 

 

A

c

precisa da elasticidade preço do que os métodos que utilizam entrevistas junto a 

compradores ou experimentos de laboratório (NAGLE & HOLDEN, 1995, p. 328). Tais 

dados podem ser escaneados e usados em qualquer um dos métodos do quadrante 1 do 

QUADRO 2.4.  

 

O escaneamento 

a

sentido que muito do erro humano na movimentação das mercadorias é eliminado. 

Segundo, o custo de coleta dos dados é relativamente baixo. Terceiro, o registro e a 

disponibilidade dos dados dá-se em intervalos mais curtos. Mesmo que no varejo sejam 

raras promoções de preços em períodos inferiores a uma semana, o intervalo de coleta 

de dados pode ser de um dia. Quanto menor o intervalo de coleta, maior a variabilidade 
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e melhor a análise das flutuações ocorridas numa variável mercadológica. Quarto, 

trabalha-se com intervalos homogêneos de coleta de dados, ao contrário de auditorias 

tradicionais. Quinto, a elaboração dos relatórios dá-se com maior rapidez, já que os 

dados ficam disponíveis logo após o período de escaneamento. 

 

Nos Estados Unidos os dados escaneados fornecem várias informações, incluindo bases 

ara otimização de preços em estudos de elasticidade-preço (MONTGOMERY, 1997). 

e dados escaneados na pesquisa de marketing nos Estados 

nidos é o estudo do preço. Basicamente estes estudos têm dois propósitos: 

ão relacionados a preço também tiram vantagens do uso de dados 

scaneados. Por exemplo, SIDDARTH et al. (1995) estudaram a composição do 

 

                                                

p

Desde o início da década de 1980 há pesquisas com dados escaneados naquele país, mas 

já na década de 1960 surgiam os primeiros estudos econométricos utilizando dados 

escaneados relacionados à elasticidade-preço, como o trabalho de TELSER (1962). 

Desde então têm sido publicados trabalhos empíricos em periódicos de marketing, como 

os de SIMON (1979), GUPTA (1988), CHIANG (1991), KRISHNAMURTHI & RAJ 

(1991),  CHINTAGUNTA (1993), KAUL et al. (1995), BELL & LATTIN (1998), 

BUCKLIN et al. (1998).  

 

Um dos principais usos d

U

determinação da elasticidade-preço e determinação de preços ótimos em relação aos 

preços dos concorrentes. Sobre a elasticidade-preço, um dos interesse é saber se há 

variação regional e, caso haja, como se dá esta variação. Também há o interesse em 

diferenciar a elasticidade regular (associada ao preço regular do produto) e a 

elasticidade promocional (associada ao preço promocional) para tomar decisões 

diferenciadas com relação ao preço regular e aos descontos temporários BUCKLIN & 

GUPTA (1999). 

 

Muitos estudos n

e

conjunto de marcas consideradas pelo consumidor, conhecida como “conjunto de 

consideração”,33 usando tais dados. Historicamente, a determinação deste conjunto era 

feita basicamente com levantamentos, o que consumia mais tempo e dinheiro, além de 

ser vulnerável à confiabilidade. 

 
33 Do inglês consideration set. 
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Os dados escaneados também são fonte de informações para os profissionais de 

marketing. No início da década de 1970 a tecnologia a laser e os computadores de 

enor porte permitiram aos varejistas norte-americanos escanear as compras feitas em 

 número de itens comercializados. Supermercados de tamanho médio têm cerca 

e 10 mil itens e grandes hipermercados podem ter mais de 100 mil. O escaneamento 

0 empresas norte-

mericanas ativamente engajadas em análises de dados escaneados, que relataram sua 

dos consumidores, varejistas e concorrentes. 

analisam dados escaneados. Os 

spondentes apontaram o preço como o terceiro tema mais importante dentre 15 temas 

s de mercado, sobretudo para a estimação da elasticidade-preço nos 

m

suas lojas. Desde então, após um período de crescimento lento, a adoção da leitura ótica 

e a disponibilidade dos dados escaneados têm aumentado rapidamente nos Estados 

Unidos e na Europa como suporte à decisão em muitas empresas (LEEFLANG, 2000, p. 

311). 

 

No caso específico de supermercados, o escaneamento de dados é fundamental pelo 

grande

d

pode viabilizar uma medição precisa da resposta ao preço quando há tamanha variedade 

e quantidade de itens numa loja de varejo (SIMON, 1989, p. 239). 

 

Muitos trabalhos usando tais dados têm implicações gerenciais relevantes. BUCKLIN & 

GUPTA (1999) entrevistaram executivos de marketing de 1

a

alta aplicabilidade na gestão de preço. A importância do preço para os entrevistados 

decorre:  

a) do impacto significativo e imediato das variações de preço sobre as vendas e os 

lucros, b) da habilidade de implementar mudanças rápidas nos preços; c) da reação 

potencial 

 

DAVIDSON & STACEY (1997), citados por BUCKLIN & GUPTA (1999), também 

entrevistaram profissionais de marketing que usam e 

re

de marketing. 62% deles mencionaram que a análise e modelagem de dados escaneados 

em suas empresas foi usada em decisões de apreçamento, principalmente com a 

determinação da elasticidade-preço de diferentes marcas e a análise de preços mínimo, 

máximo e ótimo. 

 

Como se vê, o escaneamento de dados é intensivamente usado na pesquisa de marketing 

e por profissionai
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Estados Unidos e na Europa. Entretanto, como já enfatizado, há uma lacuna na literatura 

nacional de marketing na utilização desta técnica. 

 

Neste Capítulo foi revista a literatura sobre o preço na perspectiva mercadológica e com 

nfase na elasticidade-preço. Foram vistas as diferentes perspectivas em que o preço é ê

estudado em várias disciplinas e ciências e o comportamento do consumidor frente a 

este elemento do composto de marketing. Acerca da elasticidade-preço, foram 

apresentados seus fundamentos econômicos e mercadológicos, suas possibilidades de 

variação, os métodos tradicionais para sua estimação e o uso de dados escaneados no 

mercado e na academia, o que tem facilitado e estimulado o desenvolvimento de estudos 

de preço no varejo. Foi mencionada a omissão na literatura de marketing no Brasil de 

métodos que decompõem a elasticidade-preço. Esta decomposição pode ter implicações 

gerenciais significativas e será explicada no Capítulo 4. No próximo Capítulo são 

expostos os objetivos desta tese e definidas as hipóteses a testar. 
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CAPÍTULO 3 

OBJETIVOS E HIPÓTESES 
 

 
 
Este Capítulo apresenta o objetivo geral da tese, os objetivos específicos e as hipóteses a 

serem testadas. 

 

 

 

3.1. Objetivos 

 

 

O objetivo geral desta tese é estimar a elasticidade-preço da demanda decomposta em 

elasticidade-preço da escolha da marca e elasticidade-preço da quantidade comprada, 

usando dados escaneados para uma categoria específica de um bem de conveniência. Já 

os objetivos específicos são os oito a seguir: 

 

1. Averiguar se a lealdade do consumidor a uma marca influencia a elasticidade-preço 

de escolha desta marca; 

2. Verificar se há influência de escolhas anteriores na probabilidade de escolha atual 

das marcas, ou seja, examinar se há estado de dependência34 por determinadas 

marcas; 

3. Inferir sobre a relação entre renda domiciliar e preços das marcas escolhidas pelos 

domicílios; 

4. Avaliar se as decisões de escolha da marca e quantidade comprada são 

independentes sob o ponto de vista econométrico; 

5. Examinar se as elasticidades-preço cruzadas apresentam diferenças de magnitude 

em relação à escolha da marca e à quantidade comprada; 

6. Aferir se a lealdade do consumidor a uma marca influencia a elasticidade-preço da 

quantidade comprada; 

                                                 
34 Também chamado de feedback do evento de compra. 
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7. Verificar se os consumidores que compram com maior freqüência uma categoria 

têm maior facilidade de estabelecer seus preços de referência e, por isto, são mais 

sensíveis ao preço; 

8. Analisar a relação entre o tamanho da família e a quantidade comprada de uma 

marca numa categoria de produto. 

 

Ainda, não menos importante, um objetivo decorrente dos objetivos anteriores é 

difundir o método de decomposição da estimação da elasticidade-preço usando dados 

escaneados para sua aplicação no varejo brasileiro. Isto em linha com o critério de 

pragmatismo de uma boa teoria (SHETH et al., 1988, p. 32). 

 

 

 

3.2. Definição das Hipóteses 

 

 

As hipóteses doravante formuladas são baseadas na integração das teorias de marketing 

e econometria relativas ao uso de dados escaneados e foram agrupadas pelos modelos 

de escolha da marca e/ou quantidade comprada35. Nem todas elas são referentes à 

variável preço, visto que outras variáveis importantes também entram nos modelos 

propostos. 

 

 

 

3.2.1.Hipóteses do Modelo de Escolha da Marca 

 

 

A primeira hipótese relaciona o nível de preços à lealdade do consumidor. Há diversas 

definições teóricas do construto lealdade usadas em modelos matemáticos de marketing. 

Uma definição muito usada refere-se à lealdade como uma medida de preferência pela 

marca (GUADAGNI & LITTLE, 1983; GUPTA, 1988; HARDIE et al., 1993). Tal 

preferência é traduzida na escolha da marca no momento da compra. MELA et al. 
                                                 
35 A distinção entre o modelo de escolha da marca e o da quantidade comprada ficará mais clara a partir 

do Capítulo 4.  



 56 

(1997), assim como KRISHNAMURTI & RAJ (1991), concluíram que consumidores 

leais à marca são menos sensíveis ao preço e à promoção de vendas que os 

consumidores não leais. Entretanto, KRISHNAMURTI & RAJ (1991) concluíram que 

esta afirmação só é válida para um componente do processo de decisão de compra: a 

escolha da marca. Daí surge a hipótese H1: 

 

H1. Compradores leais a uma determinada marca são menos sensíveis do 

que os não leais à variação de preços na decisão de escolha da marca. 

 

A segunda hipótese não é relacionada diretamente ao preço da marca, mas ao estado de 

dependência do domicílio, isto é, a influência de escolhas anteriores sobre a 

probabilidade de escolha atual de determinada marca. Na literatura econométrica, 

HECKMAN (1981, p. 183) afirma que indivíduos que experimentaram um evento 

qualquer no passado estão mais sujeitos a experimentarem o mesmo evento no futuro do 

que os demais indivíduos, por razões como custos envolvidos na mudança de escolha e 

a tendência de que os hábitos persistem com o tempo. Daí surge a hipótese H2: 

 

H2. A opção por uma determinada marca numa ocasião de compra 

influencia positivamente a probabilidade de escolha da mesma marca numa 

ocasião posterior, ou seja, há um estado de dependência pela marca. 

 

 

A terceira hipótese envolve a relação entre renda do domicílio e escolha da marca 

influenciada pelo preço. Renda é uma variável demográfica que capta parte da 

heterogeneidade da amostra e tende a ser negativamente relacionada à intensidade de 

pesquisa de preços, pois compradores com alta renda geralmente apresentam alto custo 

de oportunidade do tempo (BLATTBERG et al., 1978). Supondo um mercado 

competitivo em que os produtores tenham acesso às mesmas tecnologias de produção, 

ALLEMBY & ROSSI (1991) afirmam que há alta correlação entre preço e qualidade e 

que os consumidores maximizam a utilidade também buscando qualidade, conforme a 

restrição orçamentária. Daí surge a hipótese H3: 

 

H3. Domicílios com rendas mais altas apresentam maior probabilidade de 

escolha de marcas de preço mais alto. 
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3.2.2. Hipótese da Estimação Conjunta dos dois Modelos 

 

 

Diversos estudos de escolha da marca incluem também outros tipos de escolha, como a 

quantidade comprada, que geralmente é incluída no modelo por equações separadas 

daquelas da escolha da marca. Por exemplo, GUPTA (1988) tratou a escolha da marca e 

a quantidade comprada como processos independentes. Entretanto, tal método é 

controverso na literatura. KIM (1996) vê tal independência como improvável, visto que 

a escolha do tamanho da embalagem, por exemplo, é considerada tanto na escolha da 

marca como na quantidade comprada. Logo, um procedimento mais robusto seria tratar 

a escolha da marca e a quantidade comprada como uma única maximização de utilidade. 

O QUADRO 3.1 apresenta a interdependência das decisões quando os modelos 

envolvem mais de uma decisão de compra. 

 

 

Artigo Decisões estudadas Interdependências 
das decisões?

NESLIN et al . (1985) Época de compra e quantidade 
comprada Sim

KRISHNAMURTI & RAJ 
(1988)

Escolha da marca e quantidade 
comprada Sim

TELLIS (1988) Escolha da marca e quantidade 
comprada Sim

GUPTA (1988) Época de compra, escolha da 
marca e quantidade comprada Não

KRISHNAMURTI & RAJ 
(1991)

Escolha da marca e quantidade 
comprada Sim

BUCKLIN & LATTIN 
(1991)

Incidência de compra e escolha 
da marca Sim

CHIANG (1991) Quantidade comprada e escolha 
da marca Sim

QUADRO 3.1 – Síntese dos Principais Artigos com Modelos Envolvendo Mais de
      Uma Decisão de Compra 

 

 
Fonte: autor desta tese. 
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No QUADRO 3.1 a maioria dos trabalhos considera a interdependência das decisões de 

compra. Tal interdependência refere-se à correlação dos resíduos dos modelos de 

decisão, o que será matematicamente explicada no Capítulo 4. Deste modo, os dois 

modelos usados nesta tese, escolha da marca e quantidade comprada, levam à hipótese 

H4: 

 

H4. Na estimação conjunta das decisões de escolha da marca e quantidade 

comprada, o resíduo do modelo de escolha da marca é correlacionado com 

os resíduos das equações de demanda. 

 

 

 

3.2.3. Hipóteses do Modelo de Quantidade Comprada 

 

 

A escolha de uma marca pode depender dos preços e atributos de outras marcas, mas a 

quantidade comprada relaciona-se à restrição orçamentária, dado o preço da marca 

escolhida, e ao consumo necessário ou desejado pelo domicílio (KRISHNAMURTI & 

RAJ, 1988). Daí surge H5: 

 

H5. A variação dos preços das marcas não preferidas pelo domicílio não 

influencia a decisão da quantidade comprada da marca preferida, ou seja, 

as marcas  apresentam baixa elasticidade-cruzada da demanda. 
 
A sexta hipótese relaciona o preço à lealdade do domicílio, como no caso da hipótese 

H1, porém refere-se à quantidade comprada: 

 

H6. Compradores leais a uma determinada marca são mais sensíveis do que 

os não leais à variação de preços na decisão da quantidade comprada. 

 

A sétima hipótese relaciona indiretamente a elasticidade-preço ao preço de referência. 

Sendo este um construto não observável com dados escaneados, ele geralmente é obtido 
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pelos preços pagos (ou observados) pelo consumidor em compras anteriores (CHIANG 

et al., 1999). AINSLIE & ROSSI (1998) usaram uma variável substituta para o 

comportamento de pesquisa de preço do consumidor, que foi o número médio de visitas 

semanais ao ponto de venda. Para eles, os indivíduos que compram com freqüência 

estão mais expostos aos esforços mercadológicos das empresas e, com isto, se tornam 

mais cientes e sensíveis às variáveis do composto de marketing. KIM et al. (1999) 

afirmam que pesquisas prévias, tanto no marketing quanto na economia, sugerem que os 

hábitos de compra do comprador, incluindo o comportamento de pesquisa de preço, 

influenciam a elasticidade-preço dos produtos. Daí surge H7: 

 

H7. Consumidores que compram com mais freqüência uma categoria têm 

maior facilidade de estabelecer seus preços de referência e, por isto, são 

mais sensíveis ao preço na mesma categoria. 

 

A última hipótese relaciona a quantidade comprada ao tamanho da família, variável 

demográfica que auxilia a explicar a heterogeneidade do comprador. À primeira vista 

parece uma hipótese óbvia, mas ela depende da categoria do produto analisada 

(KRISHNAMURTI & RAJ, 1991). Daí surge a hipótese H8: 

 

H8. Quanto maior o tamanho da família, maior a quantidade comprada do 

produto. 

 

 

A descrição das variáveis e dos modelos que viabilizam o teste das hipóteses acima está 

delineada no Capítulo que se segue. 
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CAPÍTULO 4 

MÉTODO E PROCEDIMENTOS EMPÍRICOS 
 

 

 

Este Capítulo expõe o método a ser empregado no estudo empírico, constando de sete 

seções. A primeira apresenta o esquema de pesquisa, basicamente uma combinação de 

seção cruzada com série temporal. A segunda seção detalha a coleta dos dados. A 

terceira descreve as variáveis disponíveis no banco de dados e analisadas nos modelos. 

A quarta seção delineia a modelagem de escolha da marca, introduzindo o conceito de 

função utilidade, os modelos logit binário e logit condicional com múltiplas alternativas, 

bem como a propriedade de Independência de Alternativas Irrelevantes. Nesta seção 

também é esclarecido o cálculo da elasticidade-preço da escolha em modelos não 

lineares e os testes utilizados na verificação da adequação do modelo.  

 

A quinta seção introduz o método para modelar a equação de demanda (quantidade 

comprada como variável dependente), usando-se o modelo clássico de regressão linear. 

Mas como as decisões de escolha da marca e quantidade comprada podem estar 

associadas, o método de estimação conjunta proposto por KRISHNAMURTHI & RAJ 

(1988) é esboçado. Esta seção também trata do cálculo da elasticidade-preço no modelo 

de regressão linear, sendo finalizada com a abordagem de variável categórica na 

comparação de duas regressões, a ser usada na comparação da elasticidade-preço da 

escolha entre grupos de domicílios.  

 

A sexta seção trata dos diagnósticos de regressão, uma das primeiras fases do processo 

de análise dos dados, cumprida logo após a construção do banco de dados. Trata-se 

basicamente da detecção e medidas corretivas para problemas de multicolinearidade e 

heteroscedasticidade. O Capítulo termina com o método de validação dos modelos de 

escolha da marca e quantidade comprada utilizados nesta tese. 
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4.1. Esquema de Pesquisa  

 

 

Esta tese caracteriza-se como uma pesquisa conclusiva, descritiva e longitudinal, 

utilizando dados escaneados em painel, como detectado na FIGURA 4.1. MALHOTRA 

(1999, p. 91) define o esquema longitudinal como um tipo de pesquisa descritiva com 

uma amostra fixa da população, que é avaliada repetidamente durante um certo período. 

Este autor refere-se ao painel de clientes como uma mesma amostra de respondentes, 

que concordam em fornecer informações em intervalos específicos por um período de 

tempo, como já explicado na sub-seção 2.3.3.  Mas a pesquisa desta tese difere do 

estudo típico de painel, já que os dados foram obtidos diretamente da rede varejista e 

não de empresas de pesquisa de mercado. Assim, os domicílios não foram consultados 

sobre a possibilidade de participação na pesquisa. 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Painel de 
Clientes 

Dados Escaneados 
 em Painel 

Esquema 
Longitudinal 

Seções 
Cruzadas 

Pesquisa 
Descritiva 

Pesquisa 
Causal 

Pesquisa 
Exploratória 

Pesquisa 
Conclusiva 

Esquema de 
Pesquisa 

FIGURA 4.1 – Uma Classificação dos Esquemas de Pesquisa em Marketing 

Fonte: adaptado de MALHOTRA (1999, p. 84). 
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A econometria trata os dados em painel como um método próprio. JOHNSTON & 

DINARDO (1997, p. 388) definem-nos como compostos de observações no mesmo 

conjunto de seções cruzadas, mas que se repetem ao longo do tempo. Sendo N o número 

de indivíduos e T o número de ocasiões de compra, quando: 

 

N = 1 e   T > 1,  tem-se as séries temporais;  

N > 1 e   T = 1,  tem-se as seções cruzadas; 

N > 1 e   T > 1,  tem-se dados em painel, sendo N > T. 

 

Os dados utilizados nesta tese correspondem a um painel desbalanceado, isto é, com 

números diferentes de situações de compra para cada domicílio (JOHNSTON & 

DINARDO, 1997, p. 388). Esta característica deve-se à exclusão do banco de dados 

daquelas ocasiões em que não se observou compra, pelo domicílio, nas marcas 

estudadas dentro da categoria de produto analisada. 

 

Foi aqui usada uma combinação das ocasiões de compra dos diversos domicílios, como 

numa seção cruzada, em que cada ocasião de compra representou uma observação 

independente. Trata-se, portanto, de uma combinação de seção cruzada com série 

temporal36, seguindo o método dos artigos que usam dados do tipo painel e modelos 

probabilísticos com mais de duas alternativas (GUADAGNI & LITTLE, 1983; 

KRISHNAMURTHI & RAJ, 1988 e KRISHNAMURTHI & RAJ, 1991). O método de 

painel com efeitos fixos ou aleatórios (HSIAO, 1986, p. 29) não é usado porque a 

econometria ainda não apresenta desenvolvimento teórico convergente desta técnica em 

modelos de variável dependente limitada com seletividade37 quando há mais que duas 

alternativas (GREENE, 2002). 

 

Sendo os dados escaneados, o método utilizado para avaliar o impacto da elasticidade-

preço no comportamento de compra terá, de acordo com o quadrante 1 do QUADRO 

2.4: a) como variável medida as compras reais dos domicílios; b) como condição de 

mensuração o não controle, usando-se os dados em painel de domicílios com cartão de 

                                                 
36 Do inglês pooled time-series cross sectional data. 
37 O “modelo de variável dependente limitada com seletividade” será explicado na sub-seção 4.5.1. 
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fidelidade em supermercados (cartão Smart Club38). Nisto segue-se a tendência na 

literatura internacional de avaliação da elasticidade-preço sob a ótica mercadológica 

(HOCH et al., 1995; KIM et al., 1999; MONTGOMERY & ROSSI, 1999 e MULHERN 

et al., 1998). 

 

 

 

4.2. Coleta de Dados 

 

 

A evolução dos modelos matemáticos de escolha do consumidor reflete duas 

motivações diferentes: o desenvolvimento de ferramentas simples e precisas para a 

previsão de escolhas e a explicação dos fenômenos psicológicos que influenciam o 

processo de escolha (MEYER & KAHN, 1991, p. 113). Muitas vezes estas motivações 

são conflitantes, ou seja, esforços para desenvolver modelos simples geralmente 

subestimam a riqueza e a complexidade dos fenômenos psicológicos envolvidos na 

escolha do consumidor, enquanto que o desenvolvimento de modelos ricos em detalhes 

psicológicos e atitudinais trazem grande dificuldade de implementação no mundo real. 

 

Dados escaneados provenientes de cartões de fidelidade infelizmente não contêm 

informações psicográficas e atitudinais, mas fornecem ricas informações desagregadas 

(individuais) dos itens comprados, a freqüência e o volume de compras, gastos gerais 

por loja específica e informações demográficas sobre os compradores. O uso destes 

dados é sugerido por KIM et al. (1999) especificamente para trabalhos de elasticidade-

preço e decisão de escolha do consumidor, tal como sucede nesta tese. 

 

Os dados desta tese foram coletados no período de fevereiro a junho de 2001 junto ao 

departamento de informática da maior rede de supermercados do estado do Rio de 

                                                 
38 O Smart Club é um programa de fidelidade a várias empresas e marcas. Sendo o comprador fiel, ou 

seja, concentrando as suas compras em estabelecimentos varejistas participantes do programa, ele 
acumula pontos em seu cartão e, após obter o número suficiente de pontos, poderá trocá-los por 
prêmios. Este cartão possui um código de barras, que é escaneado, juntamente com os produtos 
comprados, nos caixas dos estabelecimentos conveniados. 
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Janeiro39, que possuía 69 lojas e uma participação de 3,6% no faturamento nacional do 

setor supermercadista naquele ano (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

SUPERMERCADOS, 2002). Tais dados referem-se a um período de 35 semanas, de 2 

de julho de 2000 a 3 de março de 2001, sendo ele aqui chamado de “período de 

calibração do modelo”. É um período razoável para este tipo de análise se comparado 

aos trabalhos que usaram dados escaneados em 32 semanas, como TELLIS (1988), 

GUADAGNI & LITTLE (1983) e KRISHNAMURTHI & RAJ (1991). A título de 

comparação, CHIANG (1991) restringiu-se a apenas seis lojas de uma pequena cidade 

norte-americana e cobriu um período de 24 semanas. 

 

Um viés típico dos estudos de dados escaneados é o não controle das compras feitas 

pelo domicílio em locais fora dos supermercados analisados. Tal viés foi aqui 

minimizado considerando-se apenas os domicílios com alta intensidade de compra na 

rede analisada, classificados pela empresa nas classes prata, ouro e diamante (compras 

mensais no período entre R$ 90,63 e R$ 214,15, entre R$ 214,15 e R$ 411,45 e acima 

de R$ 411,45, respectivamente). 

 

Inicialmente foram coletados os dados de uma amostra de 4.023 domicílios. Tal número 

corresponde aos domicílios das classes prata, ouro e diamante que compraram 

achocolatados (a categoria de produto aqui analisada) antes de 31/8/2000 e após 

1/1/2001 e que apresentaram um mínimo de seis transações em quatro marcas da 

categoria no período. Estes critérios melhoraram o nível de operacionalização da 

amostra, que inicialmente continha mais de 20.000 domicílios, por excluir os 

compradores ocasionais. 

 

A amostra final, contudo, foi composta de apenas 323 domicílios, pela eliminação de 

missing values, principalmente nas variáveis demográficas, e pela eliminação dos 

domicílios com 10 ou menos ocasiões de compra na categoria do produto analisada40. 

Destes 323 domicílios, 200 foram aleatoriamente selecionados para compor a amostra 

de calibração do modelo, sendo os restantes 123 domicílios usados na amostra de sua 

                                                 
39 Em 2001 o estado do Rio de Janeiro deteve a segunda maior participação no faturamento nacional do 

setor supermercadista (13,3%), atrás do estado de São Paulo (38,7%) (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DE SUPERMERCADOS, 2002). 

40 Um outro critério de eliminação ficará claro na seção 4.3, na construção da variável PROPp. 
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validação. Deste modo trabalhou-se apenas com os compradores com compras 

intensivas na categoria no período, os chamado heavy users. Nisto segue-se o método de 

KRISHNAMURTHI & RAJ (1991), que analisaram apenas compradores com mais de 

15 compras no período de 52 semanas. Já a amostra usada por CHIANG (1991) foi 

composta por 253 domicílios, que compraram café moído pelo menos três vezes em 24 

semanas, produzindo uma amostra aleatória de 130 domicílios para a estimação do 

modelo e de 123 domicílios para a sua validação.  

 

Na amostra desta tese, o intervalo médio de compra na categoria de achocolatado no 

período de 35 semanas foi de 18 dias (2,57 semanas), congruente com o intervalo médio 

obtido por KRISHNAMURTHI & RAJ (1988), que era de aproximadamente 2 semanas. 

Já a amostra usada por KRISHNAMURTHI & RAJ (1988) apresentava intervalo médio 

de compra de 5 semanas. A amostra desta tese também é comparável às encontradas em 

estudos similares de marketing. Os 200 domicílios totalizaram 2.604 ocasiões de 

compra na categoria, com uma média de 13,02 observações por domicílio. Para a 

amostra de validação do modelo, os 123 domicílios totalizaram 1.491 ocasiões de 

compra, com uma média de 12,1 observações por domicílio. Porém como algumas 

variáveis usadas são defasadas (como a de COMPRAp), a primeira ocasião de compra 

de cada domicílio é descartada. A amostra de calibração, então, consistiu de 2.404 

observações41 (12,02 observações por domicílio). Segundo AINSLIE & ROSSI (1998), 

o número médio de observações por domicílio em um estudo típico de dados 

escaneados em painel é menor que 20, com uma grande parte de domicílios tendo 

menos que 10 observações. TELLIS (1988) usou uma amostra de 251 compradores com 

2.634 ocasiões de compra (10,49 observações por domicílio). GUADAGNI & LITTLE 

(1983), a partir de uma amostra de 2.000 compradores, reduziu-a para 200, sendo 100 

para calibração do modelo (921 ocasiões de compra) e 100 para validação. 

 

Já que o mesmo cartão de fidelidade pode ser usado por outras pessoas do mesmo 

domicílio, toda a análise aqui possibilitará inferir sobre o comprador/domicílio e não o 

consumidor. Um provável viés poderia advir da possível existência de mais de um 

                                                 
41 Estas 2.404 ocasiões não incluem observações em que o domicílio optou por mais de uma marca na 

mesma ocasião de compra. Tal inclusão comprometeria o modelo logit descrito adiante, baseado na 
maximização da utilidade do domicílio. Apenas oito ocasiões de compra foram descartadas por causa 
desta situação de escolha múltipla. 
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cartão de fidelidade no mesmo domicílio, mas na análise preliminar dos dados com base 

no endereço do comprador não foi observado tal situação. 

 

A categoria de achocolatados foi a escolhida. Estudos similares usaram duas ou mais 

categorias, mas não é raro na literatura trabalhos que usam apenas uma categoria, como 

TELLIS (1988) (papel higiênico), CHINTAGUNTA (1993) (iogurte) e CHIANG 

(1991) (café moído). Os critérios usados pelo autor para a escolha desta categoria 

foram: 

 

a) alta freqüência de compra pelos domicílios e consumo aproximadamente regular, o 

que caracteriza um bem de consumo geral; 

b) baixa variedade na categoria, pois uma alta variedade de sabores, tipos e embalagens 

dificultaria o trabalho em termos de operacionalização, visto que cada variação do 

produto apresenta um código de barras específico e mesmo promoções específicas; 

c) concentração (mais de 80% das vendas) em apenas quatro marcas;  

d) presença de produtos concorrentes numa faixa estreita de preços; 

e) oferta constante sem faltas de estoque das marcas estudadas nas lojas e no período 

de análise; 

f) diferenciação, pelo menos pela marca; 

g) nenhum lançamento de novo produto na categoria durante o período estudado. Tais 

lançamentos poderiam fazer com que compradores das marcas analisadas 

migrassem provisoriamente para as novas marcas apenas pelo fato da inovação em 

si e não pelas variáveis de interesse no estudo, como o preço. 

 

Foram selecionadas quatro marcas42 de achocolatados para análise, pois elas ostentam 

82% de participação de mercado nesta rede varejista na categoria, segundo a própria 

rede de supermercados. Outros trabalhos, como o de KRISHNAMURTHI & RAJ 

(1991), usaram três marcas que compreenderam 75 a 80% das vendas. A análise de 

CHIANG (1991) abrangeu cinco marcas (85% de participação de mercado) de café 

moído. O GRÁFICO 4.1 revela as participações de mercado das marcas de 

achocolatado na rede Delta®. A marca A apresentou 64% e as marcas B, C e D, 9%, 5% 

                                                 
42 Devido ao acordo firmado entre o autor desta tese e a empresa varejista que cedeu o banco de dados, os 

nomes reais das marcas e da empresa serão omitidos. A notação A, B, C e D será usada para as quatro 
marcas e o nome fictício Delta® para a empresa. 
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e 4%, respectivamente. As demais marcas somadas apresentaram 18% de participação 

no período.  
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GRÁFICO 4.1 – Participação de Mercado das Marcas de Achocolatados Analisadas 

   Fonte: dados escaneados da rede Delta®. 

 

 

Foi escolhido o tamanho mais usual na categoria43, o equivalente à embalagem de 500g 

de achocolatado. Apenas a marca B apresenta embalagem de 400g. 

 

 

 

4.3. Variáveis Consideradas  

 

 

A partir do banco de dados da rede Delta® foram obtidas 18 variáveis para possível 

aproveitamento na modelagem. A maior parte delas não foi obtida diretamente do banco 

de dados, mas construída a partir dele. O software estatístico SAS (versão 8) foi usado 

na fase inicial do tratamento dos dados e na construção das variáveis para posterior 

                                                 
43 Os outros tamanhos de embalagens representam apenas 8% dos itens vendidos nestas quatro marcas. 
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análise econométrica pelo software LIMDEP (versão 7.0). As variáveis demográficas 

vieram das informações que o domicílio fornece no momento em que se cadastra no 

cartão de fidelidade. As 18 variáveis inicialmente obtidas, direta ou indiretamente do 

banco de dados da rede Delta®, estão a seguir definidas: 

 

1. Compra anterior (COMPRAp) - É um vetor44 de variáveis dummy45 para cada 

marca. COMPRAp = 1 se a marca p foi escolhida na última compra da categoria; ou 

0, caso contrário. Esta variável foi sugerida por NESLIN (2002, p. 14) para modelar 

o estado de dependência do domicílio.  

 

2. Domicílio (DOM) - É uma variável nominal (MALHOTRA, 1999, p. 248) de 

identificação dos domicílios. 

 

3. Escolha (ESCOLHA) – É a variável dependente no modelo logit, descrito adiante 

neste Capítulo. Na maioria dos softwares estatísticos, como o SAS e o STATA, os 

valores dela seriam 1, 2, 3 e 4, para as marcas A, B, C e D, respectivamente. Como 

os dados foram analisados no software LIMDEP usando o comando NLOGIT, que 

requer outra configuração de dados, foram criadas quatro linhas para cada 

observação. A primeira linha para a marca A, a segunda para a B e assim por diante. 

Por exemplo, a configuração descrita na TABELA 4.1 representa as escolhas do 

domicílio 326541255 nas três primeiras semanas: marca B na primeira semana, 

nenhuma compra na categoria na segunda semana e marca D na terceira semana. 

 

                                                 
44 É um vetor de variáveis porque para cada domicílio há as variáveis COMPRAA, COMPRAB, 

COMPRAC e COMPRAD. Por conveniência os vetores de variáveis desta tese serão chamados de 
variáveis. 

45 As variáveis qualitativas geralmente indicam a presença ou a ausência de uma qualidade ou atributo. 
Um método para quantificar tais atributos é construir variáveis artificiais, que assumam valores 1 
(indicando a presença de um atributo) ou 0 (indicando a ausência), embora não seja essencial que os 
valores sejam 0 e 1. Tais variáveis são as ditas categóricas. Nomes alternativos para elas são: variáveis 
indicadoras, binárias, qualitativas e dicotômicas (GUJARATI, 2000, p. 504). 
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TABELA 4.1 – Exemplo de Codificação da Variável ESCOLHA no Banco de Dados 

DOMICÍLIO SEMANA ESCOLHA
326541255 1 0
326541255 1 1
326541255 1 0
326541255 1 0
326541255 3 0
326541255 3 0
326541255 3 0
326541255 3 1

... ... ...

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 

Fonte: autor desta tese. 

 

 

4. Estado Civil (EST_CIV) - Variável categórica cujos valores são: 1 se o cliente for 

casado; 0 no caso contrário. Apesar de ser interessante sob o ponto de vista 

demográfico, tal variável pode introduzir um viés no modelo, visto que o cartão de 

fidelidade pertence à família e não a um indivíduo específico ou seu cônjuge. Por 

isto, tal variável não foi usada nos modelos.  

 

5. Idade (IDADE) - Refere-se à idade do titular do cartão de fidelidade. Também não 

foi usada no modelo pelo mesmo motivo da variável EST_CIV. 
 
6. Intensidade de Consumo (INTENS) - Esta variável foi operacionalizada como em 

KRISHNAMURTHI & RAJ (1991). Para cada domicílio e em cada ocasião de 

compra nas primeiras oito semanas do período de calibração, calculou-se a média 

(em gramas) de compras na categoria. Classificou-se, então, cada domicílio em um 

grupo de consumo intenso (INTENS = 1) ou pouco intenso (INTENS = 0), se a 

média de compra de cada domicílio no período fosse maior (ou igual) ou menor, 

respectivamente, que a média de todos os domicílios (que foi de 780 gramas por 

ocasião de compra no período de 35 semanas). Esta é, portanto, uma variável 
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específica de cada domicílio e invariável com relação às marcas e ao tempo, 

captando a heterogeneidade46 na seção cruzada (KRISHNAMURTHI & RAJ, 1988). 

  

7. Lealdade (LEALp) - Esta variável (na verdade um vetor de variáveis) foi 

operacionalizada como em KRISHNAMURTHI & RAJ (1991), que usa uma 

medida comportamental (e não atitudinal) da lealdade, baseada na proporção de 

compras do domicílio dedicada a cada marca. Primeiro foi operacionalizada a 

variável PROPp como a proporção de vezes que cada marca foi comprada por cada 

domicílio, em relação às compras anteriores, nas oito primeiras semanas do período 

de 35 semanas (mesmo período usado para a variável INTENS). Por exemplo, se o 

valor de PROPp é 0,8, então o domicílio é 80% leal à marca p, ou seja, de cada cinco 

compras na categoria, quatro foram da marca p. O ideal seria que o período de 

estabilização da variável PROPp não coincidisse com o período de calibração do 

modelo, mas a escassez de dados ao longo do tempo exigiu tal método. 

KRISHNAMURTHI & RAJ (1991) e TELLIS (1988), como dispunham de longa 

série temporal, usaram 20 semanas anteriores ao período de calibração como 

período de estabilização desta variável. Por outro lado, CHIANG (1991) dispunha 

de apenas 24 semanas e usou as quatro primeiras para estabilizar a variável lealdade. 

Então, a variável categórica LEALp foi criada da seguinte maneira: 

 

LEALp = 1  se     PROPp > 0,7 

LEALp = 0 se     PROPp < 0,3. 

 

Os domicílios para os quais PROPp apresentou valores entre 0,3 e 0,7 foram excluídos 

da amostra final47. Incluindo-se na amostra apenas os domicílios claramente leais ou 

                                                 
46 Intuitivamente a presença de heterogeneidade significa que os indivíduos da população estudada 

apresentam diferenças de preferências, ou seja, diferentes gostos. Formalmente, num modelo de 
regressão linear, se há interesse no efeito médio dos regressores na variável dependente 
( ), a heterogeneidade entre as observações pode ser 

representada por ξ  na igualdade: . A heterogeneidade também pode ser representada 

pelo intercepto α  na equação: . Ou ainda, 

quando se assumem coeficientes comuns para todos os indivíduos ( ), a 

heterogeneidade é absorvida pelo componente do resíduo (ν ) (WOOLDRIDGE, 2002, 
p. 457). Finalmente, em muitos trabalhos empíricos de marketing, como a presente tese, parte da 
heterogeneidade pode ser controlada pela introdução na equação de regressão de algumas variáveis, 
como a lealdade à marca ou variáveis demográficas (como renda e tamanho de família). 

TtNixy ititiit ,...,1=   ,,...,1=    ,  εβ +′=

i i ββ =

i y iit +=
iξ+
β TtNix ititi ,...,1=   ,,...,1=, εα +′

it xy ′=

itiitit xξε +=
itit νβ +
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não leais procurou-se compensar a limitação da falta de um período longo e definido de 

estabilização deste vetor de variáveis.  

 

8. Ocasiões de compra (OCASIAO) – Esta também é uma variável categórica criada a 

partir da variável VISIT, que é o número de visitas que o domicílio fez às lojas da 

rede Delta® com compra na categoria achocolatados durante o período de 35 

semanas. Se  para um determinado domicílio, então OCASIAO = 1, 

sendo 0 no caso contrário. O número 16 foi escolhido como corte, visto que 75% 

das observações (terceiro quartil dos dados) da variável VISIT encontram-se abaixo 

deste valor, como sugerem AINSLIE & ROSSI (1998). OCASIAO foi considerada 

porque consumidores que compram com maior freqüência têm maior facilidade de 

estabelecer preços de referência e, por isto, podem ser mais sensíveis ao preço 

(AINSLIE & ROSSI, 1998). 

16VISIT ≥

 

9. Preço de referência (PR) – Esta variável foi obtida pelo mecanismo temporal (preço 

pago na última ocasião de compra na categoria), como sugerido por  RAJENDRAN 

& TELLIS (1994) na seção 2.2 desta tese. Um importante pressuposto é que o 

domicílio não tenha feito nenhuma outra compra na categoria fora da rede Delta®. 

 

10. Preço por 100 gramas (PREÇOp) - Esta variável é usada no modelo de escolha e o 

seu logaritmo natural no modelo de quantidade comprada. Primeiro foi obtido o 

preço por embalagem da marca. Quando o domicílio comprava determinada marca, 

o preço da marca era o preço pago pelo domicílio. Os preços das demais três marcas 

entraram no banco de dados naquela ocasião de compra para que as elasticidades-

preço cruzadas fossem calculadas. Estes preços eram os vigentes no dia em que o 

domicílio realizou a compra na loja específica48. A variável PREÇOp foi calculada 

dividindo-se o preço da embalagem da marca comprada pelo peso da embalagem em 

gramas e multiplicando-se o resultado por 100. Desta maneira trabalhou-se com 

uma variável contínua (preço por 100g).  
                                                                                                                                               
47 Uma característica do banco de dados utilizado era a escassez de informações em série temporal. Por 

outro lado, nele havia grande número de observações em seção cruzada, o que possibilitou a exclusão 
de muitos domicílios. 

48 Algumas lojas podem apresentar promoções relâmpago em determinados dias (geralmente sábados), 
que duram apenas alguns minutos e podem ser anunciadas na própria loja. Tais promoções não foram 
capturadas nesta tese, o que pode ser fonte de viés. 
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11. Propaganda (PROPAGp) - Esta variável categórica foi usada para duas marcas, A e 

C, as únicas que apresentaram propaganda na televisão realizada pela rede Delta® no 

período de calibração49. Ocorrendo propaganda da marca, esta variável apresenta o 

valor 1; no caso contrário, o valor é 0. Se a propaganda estendeu-se até quarta-feira, 

a semana correspondente apresenta o valor 1. No caso da propaganda se prolongar 

além de quarta-feira, a semana posterior também apresenta valor 1 para esta 

variável. 

 

12. Promoção de preço (PROMOp) – Esta é uma variável categórica defasada de 

promoção de preço, cujo valor é 1 se a compra anterior do domicílio i foi a marca p, 

que estava em promoção; 0, no caso contrário. O banco de dados não registrava se 

uma determinada marca estava em promoção de preço em um período específico. 

Por isto, deu-se o valor 1 para esta variável se na última compra o preço pago foi 

inferior a 75% do preço médio no período: R$ 1,99 para a marca A, R$ 2,25 para B,  

R$ 1,14 para C e R$ 1,67 para a marca D. A introdução desta variável no modelo de 

escolha auxilia na explicação da probabilidade de um consumidor que compra uma 

marca em promoção de vendas (com o preço temporariamente reduzido) repetir sua 

compra quando esta deixar de ser promovida (JONES & ZUFRYDEN, 1981 e 

GUADAGNI & LITTLE, 1983). 

 

13. Quantidade em 100 gramas (QUANTp) - O logaritmo desta variável é a variável 

dependente nas regressões pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários 

apresentados adiante neste Capítulo. QUANTp foi calculada multiplicando-se o 

número de embalagens compradas pelo peso da embalagem em gramas, dividindo-

se o resultado por 100. Desta maneira tem-se uma variável contínua, expressa por 

quantidade em 100g. Caso fosse usado o número de embalagens compradas, a 

regressão de Poisson seria a mais adequada, por tratar-se de dados de contagem 

(uma embalagem, duas embalagens, etc.) (WOOLDRIDGE, 2002, p. 388). O 

tamanho da embalagem e o número de unidades compradas são os dois elementos 

                                                 
49 As propagandas de televisão e outras mídias realizadas pelas empresas fabricantes das marcas não 

foram consideradas nesta tese. Esta é uma limitação típica da maioria dos estudos desta natureza, como 
GUPTA (1988), BELL & LATTIN (1998), BUCKLIN et al. (1998), GUADAGNI & LITTLE (1983) e 
KRISHNAMURTHI & RAJ (1991). 
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mais estudados no que tange à quantidade comprada. Os pesquisadores 

tradicionalmente têm tratado a quantidade como uma variável contínua, como se 

qualquer quantidade pudesse ser comprada pelo consumidor (KIM, 996). No 

mercado, entretanto, as quantidades compradas não são contínuas, apresentando 

valores discretos devido aos tamanhos discretos das embalagens50. Também para a 

maioria dos produtos de conveniência, os tamanhos das embalagens são fixos e 

geralmente em número reduzido. Nesta linha, as embalagens de achocolatados no 

Brasil contêm apenas 200, 400 ou 500g do produto. 

 

14. Renda (RENDA) - Refere-se à renda per capita mensal do domicílio em Reais, 

dividida por 1.000. Foi obtida dividindo-se a renda total do domicílio pelo tamanho 

da família e, depois, dividindo-se por 1.000. Esta variável tem uma configuração 

própria no banco de dados, visto que se assemelha a uma constante específica à 

alternativa, termo explicado adiante no QUADRO 4.2.  

 

15. Semana (SEM) - Esta é uma variável nominal fundamental para a estruturação final 

do banco de dados, não sendo usada na modelagem dos dados. Cada semana, como 

no calendário padrão, inicia-se no domingo e finaliza no sábado. A semana 1, 

portanto, compreende o período de 2 a 8 de julho de 2000 e a semana 35 

compreende o período de 25 de fevereiro a 3 de março de 2001.  

 

16. Sexo (SEXO) – É uma variável categórica em que sexo masculino = 1 e feminino = 

0. Pelo mesmo motivo das variáveis IDADE e EST_CIV, esta variável não foi usada 

nos modelos. 

 

17. Tamanho da família (TAM_FAM) – Como esta tese combina dados de seção 

cruzada e série temporal, em vez de se usar a técnica econométrica de painel, 

KRISHNAMURTHI & RAJ (1991) recomendam incluir variáveis que captem a 

heterogeneidade da seção cruzada. TAM_FAM representa uma destas variáveis e se 

supõe que ela seja importante na explicação da quantidade comprada, como definida 

na hipótese H8. 

  
                                                 
50 Exceção a esta afirmação se dá quando o produto é vendido a granel, o que não é o caso da categoria de 

achocolatados. 
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18. Tempo (TEMPO) - Refere-se ao tempo em dias após a última compra da categoria. 

 

O QUADRO 4.1 resume as variáveis componentes do banco de dados utilizado nesta 

tese. 

 

 

 

QUADRO 4.1 – Resumo das Variáveis Componentes do Banco de Dados 

Variável Descrição Invariável Específica Específica Escala
no Período à Alternativa ao Domicílio*  Nominal

COMPRAp Compra anterior X X

DOM Domicílio X

ESCOLHA Escolha da marca X

EST_CIV Estado civil X X

IDADE Idade X X

INTENS Intensidade de consumo X X

LEALp Lealdade à marca p X X X

OCASIAO Ocasiões de compra X X

PR Preço de referência X

PREÇOp Preço por 100 gramas X X

PROPAGp Propaganda da marca p X

PROMOp Promoção de preço X

QUANTp Quantidade 100 gramas X

RENDA Renda per capita /1.000 X X

SEM Semana X

SEXO Sexo X X

TAM_FAM Tamanho da família X X

TEMPO Dias após última compra X
* Para algumas variáveis demográficas, como sexo, leia-se "Específica ao Indivíduo" titular do cartão de fidelidade.

 

Fonte: autor desta tese. 
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4.4. Modelagem da Escolha da Marca 

 

 

Pesquisadores de marketing, principalmente aqueles interessados no comportamento do 

consumidor,  estão geralmente muito preocupados com o processo de tomada de decisão 

de compra. Na esfera de modelagem em marketing, a escolha do consumidor é, 

freqüentemente, estudada com o uso de modelos probabilísticos. Segundo BEN-AKIVA 

& LERMAN (1985, p. 32), uma teoria de escolha específica engloba um conjunto de 

procedimentos que define os seguintes elementos: a) tomador de decisão (o consumidor 

ou o domicílio); b) alternativas; c) atributos das alternativas; d) características do 

tomador de decisão; e) regra de decisão. 

 

O tomador de decisão, ou seja, aquele que escolhe uma alternativa dentro de um 

conjunto C de alternativas, é o domicílio no caso desta tese. A notação i refere-se a um 

domicílio específico, dentro de uma amostra de N domicílios. Os termos indivíduo, 

cliente e domicílio são usados indistintamente. A alternativa nesta tese refere-se à 

marca. Os termos alternativa e marca são usados indistintamente. A notação p refere-se 

a uma marca específica dentro de um conjunto de P alternativas51. Uma determinada 

ocasião de compra, no caso desta tese uma semana específica, é representada por t 

dentro de um período total de T semanas52.  

 

Qualquer escolha é, por definição, feita a partir de um conjunto não vazio de 

alternativas. Tal conjunto é chamado de conjunto de escolha e é classificado em dois 

tipos: escolhas discreta e contínua. Por exemplo, uma escolha discreta inclui escolhas 

por marcas de leite a partir de um conjunto não vazio de marcas. Uma escolha contínua 

inclui litros de leite comprados por um indivíduo/domicílio (BEN-AKIVA & 

LERMAN, 1985, p. 32). 

 

                                                 
51 Nesta tese a notação P também é usada para “Probabilidade”, porém nunca usada em subscritos, como 

no caso da marca. 
52 Na maioria das equações apresentadas nesta tese, o subscrito t será omitido por questão de 

simplificação de notação. Já a ocasião de compra t do indivíduo i será apenas representada por i (neste 
caso N passa a ser o número de observações, ou seja, o número total de ocasiões de compra, e não o 
número de domicílios). 
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A atratitivade de uma alternativa é avaliada pelo indivíduo em termos de um vetor de 

valores de atributos. Os valores de tal vetor são medidos por uma escala que pode ser 

ordinal (por exemplo, valores 1, 2 e 3 para rapidez de carros, em que 1 refere-se ao mais 

rápido) ou cardinal (valores absolutos de velocidade, como 110Km/h). Esta tese trata de 

alternativas heterogêneas (diferentes marcas) e os indivíduos podem avaliar diferentes 

atributos para as marcas e atribuir diversos valores para o mesmo atributo da mesma 

alternativa.  

 

 

 

4.4.1. Conceito da Função Utilidade 

 

 

Uma opção a partir de um conjunto de escolhas contendo duas ou mais alternativas 

requer uma regra de decisão, que descreva os mecanismos internos usados pelo 

indivíduo para processar as informações disponíveis e optar por uma única alternativa. 

Como descrito no Capítulo 2 desta tese, uma regra de decisão usada em modelos de 

escolha é a utilidade, definida como um índice de atratividade, ou seja, uma medida que 

o indivíduo tenta maximizar por meio de sua escolha (BEN-AKIVA & LERMAN, 

1985, p. 32). O conceito de utilidade pressupõe que os atributos sejam mensuráveis, 

definindo uma função objetiva que expresse a atratividade de uma alternativa em termos 

de seus atributos.  

 

O conceito de utilidade aplicado aos modelos de escolha tem como pressuposto básico, 

segundo BEN-AKIVA & LERMAN (1985, p. 38), que o consumidor apresente 

comportamento racional de compra. Este pressuposto opõe-se ao conceito de compra 

por impulso do marketing, no qual indivíduos respondem a situações de escolha de 

diferentes maneiras dependendo de seu estado psicológico no momento em que a 

decisão é tomada. Já o conceito de utilidade considera que o consumidor opte por uma 

única alternativa que maximize sua utilidade.  

 

Nas pesquisas empíricas o conjunto de alternativas é representado por um conjunto 

discreto, em vez de contínuo. Um espaço contínuo de alternativas, como proposto em 

modelos econômicos tradicionais, permite o uso de cálculo na derivação das funções de 
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demanda. Entretanto, se o consumo de uma marca pode ser zero, é impossível usar 

técnicas de maximização para derivar tais funções, necessitando-se de outras 

abordagens. No conceito de função de utilidade, em vez de se derivar funções de 

demanda, trabalha-se diretamente com as funções de utilidade. Por exemplo, no 

problema de escolha de marcas de um domicílio com P alternativas, define-se uma 

função utilidade em termos de atributos das alternativas e características do domicílio 

do seguinte modo: 

 

U1 = U(Pç1, Pr1, Rni) 

U2 = U(Pç2, Pr2, Rni) 

... 

Up = U(Pçp, Prp, Rni)  

 

em que UP refere-se à função utilidade de uma marca específica p. Pçp e Prp referem-se 

ao seu preço e à ação promocional, respectivamente. Rni refere-se à renda do domicílio 

i. 

 

U )  é uma função ordinal, isto é, a alternativa 1, por exemplo, será escolhida se, e 

somente se, U

(⋅

1 > U2  ; U1 > U3  ;  ...  ;   U1 > Up. A função de utilidade aditiva é a mais 

utilizada em trabalhos empíricos por conveniência (BEN-AKIVA & LERMAN, 1985, 

p. 45). Assumindo-se uma função linear, tem-se: 

 

Up = -β1Pçp + β2Prp + β3Ri              (4.1) 

 

β1, β2 e β2 são parâmetros que expressam a preferência do consumidor. A aplicação 

desta teoria para prever respostas do consumidor às mudanças de atributos das marcas 

requer que valores numéricos sejam atribuídos aos parâmetros. Tal abordagem recebe o 

nome de “preferências reveladas”. Esta tese usa as informações obtidas nas observações 

de comportamento de escolha para inferir sobre as utilidades dos consumidores. 

 

Há basicamente duas interpretações para a teoria de probabilidade de escolha (BEN-

AKIVA & LERMAN, 1985, p. 49): as abordagens de utilidade constante e aleatória. A 

primeira pressupõe que as utilidades das alternativas são constantes e que as 

probabilidades de escolha de um indivíduo são funções parametrizadas de tais 
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utilidades. A validade desta abordagem restringe-se a conjuntos de escolha que 

apresentem distintas alternativas. A abordagem de utilidade aleatória, formalizada por 

MANSKI (1977), citado por BEN-AKIVA & LERMAN (1985, p. 55), reflete melhor a 

realidade dos estudos empíricos. Neste caso, as inconsistências no comportamento de 

escolha são tomadas como resultado de deficiências de observação pelo pesquisador. 

Assume-se sempre que o consumidor escolhe a alternativa de mais elevada utilidade. 

Nesta perspectiva, a probabilidade de escolha da alternativa p dentro de um conjunto de 

alternativas Cp é igual à probabilidade de que a utilidade da alternativa p, Uip, seja maior 

ou igual às utilidades das demais alternativas (Uij) do conjunto de escolhas Cp. Ou seja: 

 

],;[ pijipp CjiUUPCpP ∈≥=               (4.2) 

 

em que P é a notação para “Probabilidade” e p para a marca. Assume-se, portanto, que 

apenas uma alternativa seja escolhida. Pela equação 4.2  observa-se também que a 

especificação de valores absolutos para as utilidades ordinais é irrelevante, pois somente 

a diferença entre as utilidades é que interessa. As utilidades são conceitos latentes, ou 

seja, não são observadas pelo pesquisador e, portanto, são tratadas como variáveis 

aleatórias. O componente aleatório da função utilidade é representado, como no modelo 

clássico de regressão linear, pelo resíduo ε. Os componentes determinísticos são 

representados por V nas funções de utilidade abaixo, considerando-se um modelo 

binário (apenas duas alternativas). Sabendo-se que Uip e Uij são variáveis aleatórias, 

então: 

 

Uip = Vip + εip              (4.3.a) 

  Uij = Vij + εij               (4.3.b) 

     

Vip e Vij são as utilidades sistemáticas e referem-se aos componentes determinísticos da 

utilidade das alternativas p e j , ou seja, podem ser tratadas como as médias de Uip e Uij. 

εip e εij também podem ser funções e referem-se aos componentes aleatórios das 

utilidades de p e j. 
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Como exemplo, suponha-se um modelo binário em que p e j sejam usar o carro (c) ou 

pegar um ônibus (o) para o trabalho, respectivamente, e que o único atributo observado 

a influenciar a escolha seja o tempo de deslocamento (t). Assuma-se que: 

 

Uci = -0,25 – 0,05tci + εci 

Uoi = -0,05toi + εoi 

 

Neste caso, pode-se reescrever a probabilidade de um indivíduo i tomar o ônibus como: 

 

Pi(o) = P(Uoi ≥ Uci) = P(-0,05toi + εoi  ≥  -0,25 – 0,05tci + εci) 

 

Portanto, se o tempo de deslocamento usando o ônibus e o carro para o indivíduo i é de 

30 e 15 minutos, respectivamente, a utilidade média para o indivíduo i será -1,5  

(-0,05×30) para o ônibus e -1 (-0,25 – 0,05×15) para o carro. Com base apenas no 

tempo, portanto, o indivíduo i maximiza sua utilidade optando pelo carro. 

 

Na especificação dos componentes determinísticos da utilidade (Vip), para o indivíduo i 

qualquer alternativa p pode ser caracterizada por um vetor de atributos xp. No caso de 

uma marca, ele pode ser composto pelas variáveis preço e qualidade, por exemplo. É 

também útil caracterizar o indivíduo i por outro vetor de características53, wi, formado 

por variáveis demográficas, por exemplo. Geralmente é conveniente definir um novo 

vetor de atributos z, que inclua xp e wi. Portanto, zip = [wi xp]. Logo, a parte 

determinística da utilidade pode ser definida como V , para o indivíduo i e a 

alternativa p, em que β refere-se ao vetor de parâmetros a ser estimado. Neste caso V

ipip zβ′=

ip é 

uma função linear dos parâmetros. 

 

Na especificação dos modelos binários de escolha pode-se considerar apenas a diferença 

εip-εij, em vez de cada elemento εip e εij separadamente. Isto porque Pi(p) = P(Uip ≥ Uij)   

=   P(Vip + εip  ≥ Vij + εij  )  =  P(εip - ε jn  ≥ Vij – Vip). 

 

                                                 
53 O termo “atributo” é utilizado, nesta tese, para as variáveis relacionadas à alternativa e o termo 

“característica” para aquelas pertinentes ao domicílio. 
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A probabilidade de que a alternativa p seja escolhida é obtida por pressuposições sobre 

a forma da distribuição de probabilidade das variáveis aleatórias εip e εij. Não faz 

sentido, entretanto, pensar em especificar a distribuição de ε independentemente de V. 

Logo, diferentes especificações de V resultarão em diferentes distribuições de ε 

(MEYER & KAHN, 1991, p. 89). De acordo com as pressuposições sobre a distribuição 

da diferença entre  εip  e  εij tem-se diferentes modelos de escolha. Dois deles, o probit e 

o logit, são destacados a seguir. 

 

 

 

4.4.2. Modelos de Escolha 

 

 

Muitos dos problemas sociais não podem ser analisados pelo modelo clássico de 

regressão linear múltipla, quando atitudes, comportamentos, características, decisões e 

eventos são medidos de maneira discreta. Ao contrário, modelos logit e probit são 

instrumentos para modelagem de probabilidade de ocorrência de um evento (LIAO, 

1994) e, como tal, são os mais recomendados no marketing para a modelagem da 

escolha do consumidor (BEN-AKIVA & LERMAN, 1985, p. 42). 

 

Modelos de escolha discreta são aqueles em que a variável dependente (Y) apresenta 

valores discretos, tipo 1,2,...P. A abordagem refere-se à análise de modelos de 

probabilidade em que: 

 

P(evento p ocorrer) = P (Y=p) = F(variáveis relevantes)              (4.4) 

 

em que F é uma função  qualquer. Tais modelos são agrupados, segundo GREENE 

(2000, p. 812), em duas grandes categorias: binário e multinomial, dependendo se a 

resposta se refere a duas ou mais que duas alternativas, respectivamente. Num modelo 

binário, P(Y=1) = F(z,ß) e P(Y=0) = 1 – F(z,ß). O vetor de parâmetros β reflete o 

impacto das mudanças de z na probabilidade de escolha.   

)(⋅F
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Uma possível abordagem para estimar os parâmetros β seria pela regressão linear, 

. Mas este modelo de probabilidade linear apresenta algumas desvantagens. 

Por exemplo, os resíduos ε  são heteroscedásticos

εβ +′= zy

εβ +′z

54 numa maneira que depende de β. Já 

que  precisa ser igual a 0 ou 1, ε  será -ß´z ou 1 - ß´z, com probabilidades 1 - F e 

F, respectivamente. Portanto, )1(Variância zzz ββε ′−′=

0)1(lim ==
−∞→′

Y
xβ

. Outro problema é que não 

se pode restringir  ao intervalo 0-1, ou seja, não se pode assegurar que os valores 

previstos pelo modelo realmente sejam valores de probabilidades. Requer-se, portanto, 

um modelo que produza previsões consistentes com a equação 4.4. Espera-se, então, 

que    e   . 

zβ′

)1= 1(Prob =Ylim
+∞→′xβ

Prob

 

O GRÁFICO 4.2 apresenta um modelo de probabilidade. Em princípio, qualquer 

distribuição contínua de probabilidade definida sobre a curva do GRÁFICO 4.2 pode 

originar um modelo apropriado. A distribuição normal tem sido usada em muitas 

análises, dando origem ao modelo probit: 

 

∫
′

∞−
′Φ===

x
zdttY

β
βφ )()()1(Prob                 (4.5) 

 

em que φ  representa a função densidade de probabilidade (FDP) da distribuição 

normal padronizada e  representa a função de distribuição acumulada (FDA) da 

mesma distribuição. 

)(⋅

)(⋅Φ

                                                 
54 A Homoscedasticidade, ou dispersão homogênea dos resíduos da regressão [Variância(εi) = σ2], é um 

dos pressupostos do teorema de Gauss-Markov do modelo clássico de regressão e será abordado na 
seção 4.6. A ausência de homoscedasticidade configura a heteroscedasticidade. 
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   GRÁFICO 4.2 – Modelo de Probabilidade Genérico 

               Fonte: GREENE (2000, p. 814). 

 

 

O modelo probit, entretanto, é menos usado em trabalhos empíricos porque requer a 

avaliação de integrais múltiplas da distribuição normal, apesar de pacotes estatísticos 

mais modernos facilitarem tais análises. O modelo logit é preferível ao modelo probit 

apenas pela simplicidade de computação (MADDALA, 1983, p. 23).  

 

 

 

4.4.3. Modelo Logit Binário 

 

 

Como visto, conforme as pressuposições sobre a distribuição da diferença entre εip e  εij 

(os componentes aleatórios das utilidades das marcas p e j), há diferentes modelos de 

escolha. O modelo logit é usado quando se pressupõe que εip e εij  possuem distribuição 

logística:  
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e
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εεφ −

−

+
==                  (4.6.a) 

ie
F ii µεεε −+

==Φ
1

1)()(    ,    ,                (4.6.b) 0>µ ∞<<∞− nε

 

em que φ =  e =  representam a função densidade de probabilidade 

e a função de distribuição acumulada logística, respectivamente. µ refere-se ao 

parâmetro de escala e influencia o alongamento horizontal da função densidade de 

probabilidade (maior o valor, maior o alongamento horizontal).  

)( iε )( if ε )( iεΦ )( iF ε

 

Assumir que εi possua distribuição logística é equivalente a assumir que  εip e εij  são  

independentes e identicamente distribuídos (i.i.d) pela distribuição Gumbel55 (ou 

distribuição do Tipo I de Valores Extremos). Se ε possui distribuição Gumbel, então: 

   e   ondeτ refere-se ao parâmetro de 

posição, ou seja, refere-se à posição da distribuição em relação à abscissa. BEN-AKIVA 

& LERMAN (1985, p. 106) assumem que τ = 0 e µ = 1, por conveniência. Esta última 

igualdade só é válida no caso de utilidades lineares nos parâmetros β. 

]exp[)( )( τεµε −−−= eF ],exp[)( )()( τεµτεµµε −−−− −= eef

 

Retornando ao conceito de função de utilidade e à equação 4.2, sob a pressuposição de 

que εi possui distribuição logística, a probabilidade de escolha da alternativa p em 

relação à alternativa j (modelo binário) é dada por: 

 

],;Pr[ pijipp CjiUUCpP ∈≥=
ijip

ip

ijip

ip

ijip ee
e

ee
e

e VV

V

VV zβzβ

zβ

)(1
1

′′

′

−− +
=

+
=

+
= µµ

µ

µµ

µ

µ   (4.7.a) 

 

Se Vip e Vij são lineares em seus parâmetros, tem-se: 

 

=pCpP
ijijip

ip

eee
e

zβzβzβ

zβ

1
1

′−′′

′

+
=

+ µµ

µ

         (4.7.b) 

 

                                                 
55 A pressuposição de que os termos estocásticos εip e εij são i.i.d. pela distribuição Gumbel resulta na 

propriedade de Independência de Alternativas Irrelevantes (IAI), descrita na sub-seção 4.4.6. 
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O GRÁFICO 4.3 apresenta a semelhança entre as funções de distribuição acumuladas 

logit e probit, que são curvas de probabilidade de escolha da alternativa p, Pi(p), em 

formato de S, em relação a sua utilidade (Uip), quando as demais utilidades Uij são 

mantidas constantes. Portanto, valores muito altos ou muito baixos de Uip fazem com 

que Pi(p) seja cada vez mais achatada e, portanto, insensível às mudanças de Uip 

(GUADAGNI & LITTLE, 1983). 

 

 

      Probabilidade de escolha de p [Pi(p)] 
         
 
                Probit 
    

     Logit 
        
 
 
 
 
 
 
              Utilidade de p (Uip) 
 
 

1

0

 

 

      GRÁFICO 4.3 – Curva de Probabilidade de Escolha da Alternativa p, Pi(p) 

      Fonte:  GUJARATI (1992, p. 424). 

 

 

 

4.4.4. Modelo Logit Multinomial e Logit Condicional 

 

  

A teoria vista até aqui se restringe aos casos em que o conjunto de escolha (Cp) possui 

apenas duas alternativas. Entretanto, na pesquisa empírica desta tese o consumidor está 

diante de um conjunto de quatro marcas (P = 4) e o modelo logit multinomial (MNL) é 

usado com a seguinte forma: 
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    ,    p = 1,…,P        (4.8) 

 

que se reduz ao modelo logit binário quando P = 2. O modelo logit multinomial aplica-

se quando as variáveis são específicas dos indivíduos, sendo um modelo probabilístico 

em que o número de parâmetros prolifera com o número de alternativas. Há P*K 

parâmetros no total, sendo K o número de variáveis exógenas (LIAO, 1994, p. 49). Por 

exemplo, para 10 variáveis independentes (incluindo o intercepto) e cinco alternativas 

para a variável dependente, o total de parâmetros a estimar é 40.  

 

O modelo logit condicional foi desenvolvido por Daniel McFadden (McFADDEN, 

1974), prêmio Nobel de economia em 2000 pelos seus estudos sobre a escolha discreta 

do consumidor. A diferença entre o modelo logit condicional de McFadden e o modelo 

logit multinomial (MNL) está no fato de que o primeiro considera o efeito dos atributos 

das alternativas e características dos indivíduos na determinação das probabilidades de 

escolha, enquanto que o segundo considera apenas as características individuais, como 

as variáveis sócio-demográficas (MADDALA, 1983, p. 42). No modelo logit 

condicional, o número de parâmetros a estimar é igual ao número de variáveis K 

(atributos das alternativas e características dos indivíduos, incluindo interceptos). 

 

Entretanto, algumas divergências na literatura foram encontradas. LIAO (1994, p. 59) 

observa que o modelo logit condicional considera apenas o efeito dos atributos das 

alternativas e o modelo logit multinomial considera apenas as características individuais 

como variáveis explicativas. Um terceiro modelo, que ele chama de modelo logit misto, 

leva em conta tanto o efeito dos atributos das alternativas como o das características dos 

indivíduos na determinação das probabilidades de escolha. Não obstante, nesta tese será 

adotada a notação de logit condicional de MADDALA (1983, p. 42), por ser ela mais 

freqüente na literatura de marketing (GUADAGNI & LITTLE, 1983). 

 

No modelo logit condicional as categorias de respostas são não ordenadas, ou seja, 

havendo três alternativas (1, 2 e 3), 3 não é maior que 2 e 2 não é maior que 1. Seja Yi 

uma variável aleatória a indicar a escolha feita pelo domicílio. Se os P erros são 

independentes e identicamente distribuídos (i.i.d) pela distribuição de Gumbel, então: 
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)exp()( εε −−= eF               (4.9) 
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              (4.10) 

 

refere-se ao modelo logit condicional, em que zip refere-se ao vetor das variáveis 

exógenas (zip = [wi xp]). Como wi contém as características específicas dos indivíduos, 

seus parâmetros serão os mesmos para todas as alternativas. Se todas as variáveis 

independentes no modelo logit condicional forem características individuais (como 

renda), então o modelo logit condicional será exatamente igual ao modelo logit 

multinomial (McFADDEN, 1974). 

 

Modelos logit que incluam ambos os vetores, xp e wi, são muito úteis em estudos 

empíricos de marketing (GUADAGNI & LITTLE, 1983). Como observado por BEN-

AKIVA & LERMAN (1985, p. 274), a inclusão apropriada do vetor wi aumenta a 

chance de gerar previsões mais confiáveis diante dos modelos que omitem tais 

variáveis. 

 

Os termos que não variam entre as alternativas, ou seja, aqueles específicos aos 

indivíduos, são eliminados da probabilidade no modelo logit condicional. Então, 

precisa-se modificar tal modelo para que ele permita efeitos específicos aos indivíduos, 

por meio da criação de um conjunto de variáveis categóricas para as alternativas e 

multiplicação de cada uma delas por wi, que é comum a todas as alternativas, como no 

caso da variável renda. O que se faz, portanto, é permitir que os coeficientes variem 

para cada alternativa, em vez de variarem apenas para as características individuais. 

 

Por exemplo, tome-se um modelo de escolha Cp = 4 alternativas, em que o preço Pç 

refere-se ao atributo da alternativa e a renda Rn refere-se à característica do domicílio i. 

Na ocasião em que o domicílio opta pela alternativa B, tem-se um banco de dados com 

a configuração exposta no QUADRO 4.2. Nele verifica-se que, para o modelo logit 
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condicional, o arranjo dos dados se dá pelo número de alternativas. Para cada 

observação há P linhas no banco de dados. Ou seja, para um banco de dados de 1.000 

observações e quatro alternativas tem-se 4.000 linhas. 

 

 

QUADRO 4.2 – Configuração do Banco de Dados da Tese para Atributos e 
  Características 

Y Atributo
0 PçA Rni 0 0
1 PçB 0 Rni 0
0 PçC 0 0 Rni

0 PçD 0 0 0

Característica

 

Fonte: autor desta tese. 

 

 

Os parâmetros do modelo logit condicional são calculados pelo método da máxima 

verossimilhança (BEN-AKIVA & LERMAN, 1985, p. 118), que consiste em estimar os 

parâmetros desconhecidos de modo que a probabilidade de se observarem os Y´s dados 

é a máxima possível. Sendo N o tamanho da amostra (número de ocasiões de compra) e 

definindo-se: 

 

yip =  1, se o indivíduo i escolheu a alternativa p; 

 0, caso contrário. 

 

 

A função de verossimilhança (L) para um  modelo geral de escolha multinomial é: 

 

L          (4.11) ∏∏
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∑
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 e tomando-se o logaritmo da equação 4.11, tem-se: 
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Então a solução para o vetor desconhecido β será encontrada pela maximização de L, ou 

seja, diferenciando-se a função L com respeito a cada parâmetro β e igualando-se as 

derivadas parciais a zero (condição de primeira ordem): 
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onde K é o número de variáveis exógenas. A equação 4.12 é conhecida como a função 

de verossimilhança, que é uma função dos parâmetros desconhecidos β. Por facilidade 

de cálculo é mais conveniente maximizar o logaritmo natural de L, que é uma 

transformação monotônica. O GRÁFICO 4.4 mostra que o coeficiente estimado  é 

obtido quando o logaritmo natural da função de verossimilhança atinge seu valor 

máximo. 

β̂
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GRÁFICO 4.4 – Máximo do Logaritmo de uma Função de 
     Verossimilhança 

 

Fonte: adaptado de VERBEEK (2000, p. 153). 
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McFADDEN (1974) mostra que a função L é globalmente côncava, ou seja, existe uma  

única solução para a equação 4.13. O estimador  do método da máxima 

verossimelhança é consistente

β̂
56, assintoticamente57 normal e eficiente58. 

 

 

 

4.4.5. Efeito Marginal e Elasticidade no Modelo Logit 

 

 

Sendo o modelo logit não linear nos parâmetros, os coeficientes encontrados não são 

iguais aos efeitos marginais, que representam a derivada do valor esperado de y em 

relação a uma variável independente contínua x, xxyE ∂∂ / , como ocorre no modelo 

clássico de regressão linear. Assim, os efeitos marginais no modelo logit são calculados 

da seguinte forma, segundo GREENE (2000, p. 815):  
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onde representa a função densidade de probabilidade, que corresponde à 

distribuição acumulada de probabilidade, . Para a distribuição logística, 
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56 Considere {θ : N = 1,2,…} uma seqüência de estimadores do vetor  de ordem Kx1 

(K = número de estimadores), onde N representa o tamanho da amostra. Se θ   

(θ converge em probabilidade para θ ) para qualquer valor de θ , então diz-se que θ  é um 

estimador consistente de θ . Ou seja, θ  é um estimador consistente se ele se aproxima do verdadeiro 

valor de θ  à medida que o tamanho da amostra aumenta (WOOLDRIDGE, 2002, p. 40). 

N
ˆ

NΘ∈θ

θ→p
N

ˆ

N
ˆ

N
ˆ

N
ˆ

 
57 Assintótico refere-se a grandes amostras, ou seja, quando . ∞→N
58 Um estimador eficiente tem a mínima variância quando comparado com outros 

estimadores não viesados (aqueles em que ) (GUJARATI, 2000, p. 62). 

))ˆ(( 2θθ −E
θθ =)ˆ(E
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onde  indica a função de distribuição acumulada logística. Portanto, no modelo 

logit: 

)(⋅Λ

 

βββ ](1)[( xx
x

xyE
′Λ−′Λ=

∂
∂

       (4.16) 

 

representa o efeito marginal que, obviamente, varia de acordo com os valores de x. Para 

melhor interpretação, é útil calcular tais efeitos marginais em relação à média dos 

valores das variáveis explicativas, como recomenda GREENE (2000, p. 815). 

 

Já para o cálculo da elasticidade no modelo logit, BEN-AKIVA & LERMAN (1985, p. 

111) consideram necessário distinguir as elasticidades desagregada e agregada. A 

primeira representa o efeito na probabilidade de escolha de um indivíduo devido à 

mudança de um atributo qualquer, ou seja, uma variável independente pertencente ao 

vetor zip (por exemplo, a variável zipk). Neste caso, a elasticidade no modelo logit é dada 

por: 

 

kipki
ipk

i

i

ipk

ipk

ipP
z zpP

z
pP

pP
z

z
pPE i

ipk
β)](1[

ln
)(ln

)(
)()( −=

∂
∂

=×
∂
∂

=            (4.17) 

 

De modo similar, a elasticidade cruzada (efeito da variação de um atributo de uma 

alternativa j na probabilidade de escolha da alternativa p), no modelo logit é dada por: 

 

kijki
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ipP
z zjP

z
pPE i

ijk
β)(

ln
)(ln)( −=

∂
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=   ,   para j ≠ p      (4.18) 

 

em que i refere-se ao domicílio ou à ocasião de compra, caso se observe mais de uma 

compra por domicílio. k refere-se ao subscrito da variável de interesse. Pi(p) é a 

probabilidade de que o domicílio i escolha a alternativa p.  

 

O segundo tipo de elasticidade, a agregada, representa o efeito na probabilidade de 

escolha de um grupo de indivíduos em diferentes ocasiões de compra, em vez de um 

indivíduo específico, devido à variação de um atributo qualquer. Por exemplo, suponha-

se que se queira saber o efeito de uma mudança na variável independente PREÇOp 
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sobre a probabilidade de escolha da marca p. Para isto, define-se )( pP como a 

participação esperada do grupo de indivíduos que escolhe a alternativa p nas várias 

ocasiões de compra:  

 

N
pP

pP
N

i i∑ == 1
)(

)(                  (4.19) 

 

em que N é número de observações (no caso desta tese, N = ∑ ). × ti

 

Suponha-se que se altere o valor de alguma variável zipk para cada domicílio em cada 

ocasião de compra, de forma que 
pk

pk

pki

pki

ipk

ipk

z
z

z
z

z
z ∂

=
∂

=
∂

´

´  , para todo i, i´= 1,2,...,N, onde  

∑
=

=
N

i
ipkpk z

N
z

1

1 . Isto corresponde a uma variação percentual uniforme em zipk em todos 

os membros do grupo e em todas as ocasiões de compra. Para este tipo de variação a 

elasticidade agregada será: 
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que é simplesmente uma média ponderada das elasticidades individuais usando-se a 

probabilidade de escolha como pesos. 

 

Em grandes amostras, o Teorema de Slutsky59 aplica-se às elasticidades agregadas e 

desagregadas, ou seja, ambos os métodos resultarão no mesmo valor. Porém, em 

amostras pequenas, a prática econométrica recomenda obter a média dos efeitos 

marginais individuais quando possível (GREENE, 2000, p. 816). Optou-se nesta tese, 

                                                 
59 O Teorema de Slutsky é uma maneira útil de provar a consistência de estimadores. Se θ   e 

h(θ ) é uma função contínua de θ , então . Por exemplo, se θ  e θ  são 

consistentes, então θ  é um estimador consistente para θ  (BEN-AKIVA & LERMAN 
(1985, p. 19). 

θ→p
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portanto, por utilizar a elasticidade-preço da escolha da marca de maneira agregada, 

calculada em relação à média amostral.  

 

Uma propriedade do modelo logit é que ele possui elasticidades cruzadas uniformes, 

isto é, as elasticidades de todas as alternativas, com respeito à variação num atributo que 

afeta apenas a utilidade da alternativa p, são iguais para todas as alternativas diferentes 

de p. Esta característica decorre da propriedade de Independência de Alternativas 

Irrelevantes descrita a seguir. 

 

 

 

4.4.6. Teste de Independência de Alternativas Irrelevantes 

 

 

A sub-seção 4.4.1 introduziu a propriedade de Independência de Alternativas 

Irrelevantes (IAI), em que a razão das probabilidades de escolha de duas alternativas 

independe dos atributos ou da disponibilidade de uma terceira alternativa (BEN-AKIVA 

& LERMAN, 2000, p. 51). Isto é: 

 

βββ ,,P,,P,,P piipi CzAAzpCzp ≡           (4.21) 

 

onde  e pCAp ⊆∈ ∑
∈

=
Aj

pipi CzjCzA ββ ,,P,,P . 

 

Seja  um subconjunto do conjunto de alternativas C{ MA ,...,1= } p. Se a especificação do 

modelo logit condicional (equação 4.10) estiver correta, a propriedade IAI indica que a 

probabilidade de escolha da alternativa p ( p ), a partir do conjunto CpCA⊆∈ p, se 

iguala à probabilidade de escolha de p a partir do subconjunto A. Esta propriedade 

facilita a estimação do modelo e sua capacidade de previsão, por restringir a atenção a 

um subconjunto de escolhas dentro do conjunto original. Por outro lado, a propriedade 

IAI restringe a flexibilidade do modelo, forçando mesmas elasticidades cruzadas de 

escolha de uma alternativa em relação a um atributo de outra alternativa.  
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O pressuposto de que os componentes aleatórios são independentes entre as alternativas 

é uma condição necessária ao modelo logit, mas não parece refletir a realidade. No 

mundo real as alternativas geralmente têm alguma relação entre si, o que permite 

correlação entre os componentes aleatórios, violando a propriedade IAI do modelo. A 

correlação entre os componentes aleatórios da utilidade ocorre, basicamente, por duas 

razões (KIM, 1996, p. 35): a) os atributos não observáveis referentes a alguma dimensão 

qualquer são muitas vezes comuns a algumas alternativas; b) geralmente há variação 

aleatória da preferência dos consumidores. 

 

Um exemplo clássico da literatura econômica da propriedade IAI, citado por BEN-

AKIVA & LERMAN (1985, p. 51), é a escolha de três alternativas de locomoção 

urbana: transporte público, automóvel ou andar a pé. Suponha-se que o modelo de 

transporte em uma determinada cidade tenha as seguintes probabilidades de escolha: 

 

Pi(automóvel) = ½ 

Pi(ônibus) =  ½ 

Pi(andar a pé) = 0,  

 

sendo i o tomador de decisão. Suponha-se que outra empresa de ônibus resolva operar 

no mercado tendo como único diferencial ônibus de diferentes cores. Tem-se, por 

exemplo, ônibus vermelhos e azuis como novas alternativas. Aí as novas probabilidades 

de escolha serão: 

 

Pi(automóvel) = ⅓ 

Pi(ônibus vermelho) =  ⅓ 

Pi(ônibus azul) =  ⅓. 

 

Estas probabilidades não refletem a realidade, porque muito provavelmente os cidadãos 

tratarão as duas opções de ônibus como uma única alternativa: 

 

Pi(automóvel) = ½ 

Pi(ônibus vermelho) =  ¼ 

Pi(ônibus azul) =  ¼. 
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Assim sendo, a validade do modelo logit é restrita aos conjuntos de escolha Cp 

compostos por alternativas distintas. Faz-se necessário, portanto, testar se as alternativas 

usadas no modelo são mesmo distintas, ou seja, testar se a propriedade IAI é verdadeira 

para o modelo proposto. A literatura de modelos de escolha apresenta alguns testes da 

propriedade de IIA. Apenas os dois mais importantes, segundo BEN-AKIVA & 

LERMAN (1985, p. 183), são aqui descritos: o teste de Hausman (HAUSMAN & 

McFADDEN, 1984) e o teste de McFadden (McFADDEN, 1987).  

 

Teste de Hausman - HAUSMAN & McFADDEN (1984) descrevem o procedimento 

para o teste de especificação de Hausman. Tais autores consideram uma amostra de 

1.000 observações como razoável nos testes baseados em teoria assintótica. A idéia 

básica do procedimento é testar a implicação inversa da propriedade de IAI. A 

implicação usual é a de que, se existem duas alternativas, a introdução de uma terceira 

não afetará a razão de probabilidades das duas iniciais. O teste de Hausman, portanto, 

baseia-se na eliminação de uma ou mais alternativas do conjunto de escolhas para 

verificar se o comportamento de escolha para este conjunto restrito de alternativas segue 

a propriedade IAI. Os parâmetros dos conjuntos restritos e daquele não restrito de 

escolhas são estimados. Sendo as estimativas aproximadamente as mesmas, então não 

se rejeita a especificação do modelo logit. 

 

Por conseguinte, o teste de Hausman testa a diferença dos parâmetros δ − , 

onde  representa os coeficientes baseados no subconjunto restrito A.  representa 

os coeficientes baseados no conjunto original C

CA ββ=

CβAβ

p. Se os pressupostos do teste são 

válidos e o modelo logit está apropriadamente especificado, δ . Por outro lado, 

se a especificação (equação 4.10) for falsa, a propriedade IAI não mais se adequa. A 

rejeição da hipótese nula (H

0→p

o: 0δ ) indica que a propriedade IAI não se aplica e a 

estrutura e/ou especificação do modelo logit é incorreta. Uma estrutura alternativa seria 

do tipo hierárquica

=

60. A estatística do teste é dada por (GREENE, 2000, p. 865): 

 

( ) [ ] ( CABACA VV ββββχ ˆˆˆˆˆˆ 12 −−
′

−=
− )

                                                

      (4.22) 

 

 
60 Do inglês nested logit model. 
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onde  e V  representam as estimativas das matrizes assintóticas de 

variância/covariância dos respectivos conjuntos A e C. A estatística do teste apresenta 

distribuição de qui-quadrado ( ) com K graus de liberdade, sendo K o número de 

elementos no sub-vetor β

AV̂ Ĉ

2χ

A. Como observa GREENE (2000, p. 865), a restrição do 

conjunto de alternativas pode resultar em singularidade61. Quando se exclui uma ou 

mais alternativas, é possível que alguns atributos sejam constantes entre as alternativas 

restantes e, portanto, alguns componentes de β (como as constantes específicas às 

alternativas) não sejam identificados para as alternativas excluídas.  

 

Teste de McFadden - McFADDEN (1987) propôs um teste cuja idéia é estimar um 

modelo mais genérico e testar sua validade. O modelo genérico é um modelo logit 

multinomial ou condicional, que inclui uma variável auxiliar na função de utilidade de 

cada alternativa, num subconjunto de alternativas, em que o pesquisador suspeita que 

haja correlação. Esta variável capta a influência dos atributos das alternativas, que são 

correlacionadas com a alternativa p na função de utilidade de p. A restrição a ser testada 

refere-se ao coeficiente da variável auxiliar igualar-se a zero. O teste de McFadden 

inclui os seguintes passos: 

 

1. Primeiro estima-se o modelo logit condicional original. Calculam-se as utilidades 

sistemáticas (V´s) e as probabilidades ajustadas (P´s) para cada alternativa; 

 

2. Para testar se, por exemplo, as alternativas A e B satisfazem a propriedade de IAI, 

calcula-se a utilidade média ( ) ( BABBAAAB PPVPVP ++= / )V  para cada observação; 

 

3. Define-se uma nova variável VAB como: 

   ABA V−V , para a alternativa A 

VAB    =  ABB VV −  para a alternativa B 

   0  para as outras alternativas; 

 

                                                 
61 Uma matriz cujo valor do determinante seja zero chama-se matriz singular. A inversa de uma matriz 

singular não existe (GUJARATI, 2000:805). 
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4. Estima-se um novo modelo logit condicional acrescentando-se a variável VAB e 

testa-se a hipótese nula de que o coeficiente de VAB  seja zero.  

 

 

A rejeição da hipótese nula indica correlação dos resíduos nas funções de utilidade das 

alternativas A e B no modelo logit condicional original, implicando que as alternativas 

não são distintas e a propriedade IAI não se aplica. O modelo, então, deverá ser 

reespecificado para uma outra estrutura. 

 

 

 

4.4.7. Adequação do Modelo 

 

 

Medidas de adequação do modelo auxiliam na avaliação do sucesso de sua calibração 

(GUADAGNI & LITTLE, 1983).  Na avaliação da adequação de parâmetros 

específicos, valores da estatística t são usados para o teste de hipótese (Ho: βk = 0). No 

modelo logit estas estatísticas são usadas da mesma maneira que em uma regressão 

linear, exceto que, em um modelo não linear como o logit, o teste t é válido apenas 

assintoticamente. Os valores críticos para a estatística do teste são percentis de uma 

distribuição normal padronizada. Para testes bicaudais, que freqüentemente usam os 

níveis de significância62 de 10%, 5% ou 1%, eles são 1,65, 1,96 e 2,58, 

respectivamente.  

± ± ±

 

Se o valor de t calculado exceder o valor crítico de t (tN-K; α/2 , sendo N = número de 

observações, K = número de parâmetros e α = nível de significância) ao nível escolhido 

de significância, rejeita-se a hipótese nula de que um parâmetro específico βk seja zero 

(GUJARATI, 2000, p. 249). Por exemplo, para um nível de significância de 5%, rejeita-

se Ho quando │tk│ > 1,96, sendo: 

 

                                                 
62 O nível de significância, geralmente representado por α, refere-se à probabilidade de se cometer um 

erro do tipo I, ou seja, a probabilidade de se rejeitar uma hipótese verdadeira. 
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k

kk
k σ

ββ −
=

ˆ
t                    (4.23) 

 

onde σ representa o desvio padrão de  e  = 0 (se esta for a hipótese nula). k kβ̂ kβ

 

Para o teste global de todos os coeficientes, BEN-AKIVA & LERMAN (1985, p. 164) 

recomendam o teste da Razão de Verossimilhança. Como visto na sub-seção 4.4.4, o 

método da máxima verossimilhança consiste em estimar os parâmetros desconhecidos 

de tal modo que a probabilidade de se observarem os Y´s dados é a máxima possível.  O 

teste da Razão de Verossimilhança, que se baseia no princípio da máxima 

verossimilhança, é usado da mesma maneira que o teste F, visto adiante, nos modelos 

de regressão linear para testar a restrição conjunta de diversos parâmetros (BEN-

AKIVA & LERMAN, 1985, p. 164).  

 

Sob a hipótese nula de que todos os coeficientes são zero ( ), a 

estatística 

0...21 ==== Kβββ

( ))ˆ()(2 βLcL −−  apresenta distribuição qui-quadrado com K-J+1 graus de 

liberdade, onde J é o número de alternativas e K a dimensão do vetor β. L(c) representa 

o logaritmo natural do ponto máximo da função de verossimilhança de um modelo 

apenas com constantes e ( )β̂L  representa o logaritmo natural do ponto máximo da 

função de verossimilhança do modelo especificado (BEN-AKIVA & LERMAN, 1985, 

p. 28). L(c) pode ser obtida a partir de um modelo de J-1 constantes específicas às 

alternativas e assumindo-se que todas as observações apresentem J alternativas: 

 

∑
=









=

J

p

p
p N

N
NcL

1
ln)(                 (4.24) 

 

onde Np é o número de observações que selecionaram a alternativa p e N é o tamanho da 

amostra.  

 

Para a avaliação da adequação geral do modelo, GUADAGNI & LITTLE (1983) 

relatam que modelos probabilísticos trazem dificuldades especiais. Enquanto que 

modelos de regressão linear apresentam os resíduos e o R2 como indicadores diretos de 
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adequação63, um modelo logit prevê apenas probabilidades que devem, então, ser 

comparadas com as escolhas reais. A medida U2 apresentada por GUADAGNI & 

LITTLE (1983) pode ser descrita como a fração de incerteza (entropia64), ou o grau de 

variabilidade, empiricamente explicada pelo modelo relativo a uma distribuição 

previamente estabelecida de probabilidades de escolha. A distribuição prévia constitui o 

modelo nulo, que define a máxima entropia para a situação em questão. Um modelo que 

produz a mesma entropia que o modelo nulo possui um U2 = 0. Um modelo que prevê 

corretamente 100% das observações apresenta um  U2 = 1, ou seja, prevê corretas 

probabilidades 0 e 1. Assumindo-se que a distribuição prévia seja independente da 

ocasião de escolha, U2 se iguala ao Índice da Razão de Verossimilhança ( ) proposto 

por McFADDEN (1974), que é dado por: 

2ρ

 

ω

ρ
L
LU

ln
ln122 Ω−==  ,  0                 (4.25) 12 <≤ ρ

 

onde  refere-se ao máximo da função de verossimilhança, quando maximizada com 

relação a todos os parâmetros  (incluindo o termo constante), e  é o máximo da 

função de verossimilhança, quando maximizada em relação apenas ao termo constante 

(modelo nulo) (MADDALA, 1983, p. 39)

ΩL

β ωL

65.  

 

O valor de  varia de 0 a 1. Se todos os coeficientes de inclinação são 0, então  = 

0. , portanto, cresce à medida que a adequação do modelo melhora. Em comparação 

com o R

2ρ

2ρ

2ρ

2ρ

2, , entretanto, tende a ter um valor menor para uma adequação excelente 

(GUADAGNI & LITTLE, 1983). Uma limitação de , como também de R2ρ 2 na 

regressão linear, é que, para a mesma amostra, seu valor nunca decresce quando 

                                                 
63 O R2 (Coeficiente Múltiplo de Determinação) dá a proporção da variação em Y explicada 

conjuntamente por X e se situa entre 0 e 1. Sendo ele 1, a reta de regressão ajustada explica 100% da 
variação em Y; sendo ele 0, o modelo não explica nada da variação em Y (GUJARATI, 2000, p. 193). 

 
64 “Medida da desordem ou da imprevisibilidade da informação” (HOUAISS, 2001). 
65 Deve-se atentar para o fato de que  e  representam o máximo das funções de verossimilhança, e 

não os valores de seus logaritmos naturais, que são representados por   e , 
respectivamente. 

ΩL ωL

)ˆ(βL )(cL
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adicionadas novas variáveis nas funções de utilidade. Por esta razão, BEN-AKIVA & 

LERMAN (1985, p. 167) recomendam o uso de ajustado: 2ρ

ωL
K−

n

n

/2

/

 

ρ
L
ln

ln1ajustado2 −= Ω               (4.26) 

 

onde a medida  é conhecida na econometria como critério de informação de 

Akaike, sendo K o número de variáveis. 

KL −Ωln

 

Outra medida de adequação genérica do modelo logit refere-se ao Pseudo R2, definido 

por MADDALA (1983, p. 40) como: 
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em que n é o tamanho da amostra e . Tanto  como  são fornecidos pelo 

software LIMDEP, junto com os resultados do cômputo dos parâmetros. 

1max =L ωL ΩL

 

 

 

4.5. Modelagem da Quantidade Comprada  

 

 

Vários modelos de quantidade comprada, ou equações de demanda, foram propostos no 

marketing (CHINTAGUNTA, 1993). Desde modelos de regressão simples (NESLIN et 

al., 1985), até modelos mais complexos, como o modelo logit ordinal (GUPTA, 1988), 

o modelo de regressão de Poisson (BUCKLIN et al., 1998) e o modelo tobit  

(PEDRICK, 1990, citado por CHINTAGUNTA, 1993).  

 

CHINTAGUNTA (1993) usou dois modelos de regressão para a quantidade comprada. 

O primeiro é o de regressão linear tendo-se a quantidade como a variável endógena 

(dependente) e as variáveis do composto de marketing como exógenas. O segundo 
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modelo refere-se a um modelo truncado66 de regressão de Poisson para a quantidade 

comprada, em que os valores da variável independente são discretos (por exemplo, 1, 2, 

3, etc. embalagens de achocolatado). A validação dos dois modelos demonstrou que eles 

não apresentam diferenças significativas. 

 

Nesta tese, optou-se por usar o modelo clássico de regressão linear, baseado no método 

dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) recomendado por LEE (1983) e 

KRISHMAMURTHI & RAJ (1988). Este método considera o uso conjunto do modelo 

logit condicional para a escolha da marca e do modelo MQO para a quantidade 

comprada, como apresentado a seguir. Serão quatro regressões, uma para cada equação 

de demanda das marcas consideradas nesta tese. 

 

A desvantagem do MQO para a equação de demanda é que ele permite quantidades 

negativas e não leva em consideração a natureza discreta dos dados (CHINTAGUNTA, 

1993). Entretanto, de acordo com KIM (1996, p. 82), esta desvantagem é minimizada 

quando se transforma a variável dependente em uma variável contínua, como é o caso 

desta tese.   

 

Seguindo o método de TELLIS (1988), foram aqui usados somente os valores diferentes 

de zero para a variável dependente (QUANTP)  nas quatro equações de demanda. Caso 

fossem usados os valores zero, outro método seria mais adequado: o modelo Poisson 

inflado com zeros67 (GREENE, 2000, p. 924), já que a maior parte das observações é 

composta por zeros. 

 

Na avaliação da adequação de parâmetros específicos nas equações de demanda, valores 

da estatística t são usados para o teste de hipótese (Ho: βk = 0) da mesma forma que no 

modelo logit descrito na sub-seção 4.4.7. Já o teste F serve para testar a significância 

global de todos os coeficientes. Sob a hipótese nula de que todos os coeficientes são 

zero, a estatística: 

 

                                                 
66 Uma amostra truncada à esquerda do ponto c significa que os dados não são observados à esquerda 

deste ponto. Uma amostra censurada à esquerda de c significa que todos os dados à esquerda deste 
ponto foram convertidos em c (MADDALA, 1983, p. 149). 

 
67 Do inglês Zero Inflated Poisson (ZIP) Model. 
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lResíduos/g dos Quadrados dos Soma
glExplicada/ Quadrados dos Soma

=F           (4.28) 

 

tem distribuição F com graus de liberdade (gl) de K-1 no numerador e N-K no 

denominador, em que K é o número de variáveis e N o tamanho da amostra. Rejeita-se 

Ho quando F > Fα(k-1, N-k) (GUJARATI, 2000, p. 236). 

 

 

 

4.5.1. Estimação Conjunta da Escolha da Marca e da Quantidade Comprada 

 

 

A estimação conjunta das decisões de escolha da marca e da quantidade comprada 

descrita nesta seção refere-se ao modelo apresentado por KRISHNAMURTHI & RAJ 

(1988), conhecido por “modelo de variável dependente limitada com seletividade”. Por 

questão didática, primeiro será apresentado um modelo binário de escolha e depois 

generalizar-se-á o caso para várias alternativas.  

 

Supondo-se um modelo de seção cruzada com N situações de compra (i = ocasião de 

escolha), o consumidor escolherá a alternativa que maximizará sua utilidade, como 

explicado na sub-seção 4.4.1. Sendo Zi o conjunto de variáveis que afetam a decisão de 

escolha, a utilidade latente será dada, similarmente às equações 4.3.a e 4.3.b,  por68: 

 

iii e+= ZU γ             (4.29) 

 

onde γ é o vetor dos parâmetros do modelo de escolha e ei é o resíduo aleatório.  

Assumindo-se que ei apresenta distribuição normal, o modelo de escolha adequado será 

o probit. A utilidade é tal que Ui = 1 se, e somente se, e  ( U ) e Uii Zγ≤ 0≥i i=0 se, e 

                                                 
68 A notação utilizada nesta sub-seção está de acordo com KRISHNAMURTHI & RAJ (1988), que pode 

diferir superficialmente daquela usada no restante deste capítulo. Não se deve confundir a notação do 
resíduo aleatório ei com o número de Euler e , que é o único número em que 

a derivada em x de ex resulta em ex. 

718281,2)1(lim /1

0
=+=

→

x

x
x
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somente se, e  ( 0U ). As quantidades compradas, Yii Zγ>

ii u11X +

ii u22X +

1β

iu2

<i 1i e Y2i, são funções das 

variáveis exógenas X1i e X2i, respectivamente, e podem ser relacionadas como: 

E 1 ii e ≤

Z iie >E 2iu

Z( iγΦ

−XβY

 

i 11Y = β   ,  se, e somente se,  (Uiie Zγ≤ i = 1)                (4.30.a) 

i 22Y = β , se, e somente se,  (Uiie Zγ> i = 0)                (4.30.b) 

 

onde  e  são os parâmetros da regressão MQO e u  e u  são os resíduos. O 

resíduo do modelo logit (e

1β i1 i2

i) pode estar correlacionado com os resíduos do modelo MQO 

(u  e u ). Uma conseqüência desta correlação é que as expectativas condicionais 

E( |X

i1

u1

i2

i 1i) e E( |X2i) não são iguais a zero, violando os pressupostos de Gauss-Markov 

do modelo MQO (VERBEEK, 2000, p. 16) e, conseqüentemente, produzindo 

coeficientes inconsistentes e com viés. Por isto, KRISHNAMURTHI & RAJ (1988) 

reescrevem as equações 4.30.a e 4.30.b, corrigindo os resíduos para que suas 

expectativas condicionais sejam iguais a zero: 

 

)Z(/)Z(Z 11 iieiu γγφσργ −=                   (4.31.a) Φ

)]Z(1/[)Z(22 iie γγφσργ −−=              (4.31.b) Φ

 

onde  é definido como a correlaçãoρ

(γ

69 entre e  e  u. σ  é definido como o erro padrão 

de u. φ  e  são, respectivamente, a função densidade de probabilidade (FDP) 

e a função de distribuição acumulada de probabilidade (FDA) de que a alternativa em 

questão seja a escolhida. Adicionando-se e subtraindo-se o termo direito da equação 

4.31.a na equação 4.30.a, bem como o termo direito da equação 4.31.b na equação 

4.30.b, tem-se: 

)Zi )

 









Φ

++
Φ

=
)Z(
)Z(

)Z(
)Z(

111
i

11111i
i

i
ei

i
ei u

γ
γφ

σρ
γ
γφ

σρ          (4.32.a) 

 

                                                 
69 Embora  seja o termo de correlação, não há garantia algébrica de que  seja um valor entre 0 e 1 

(KRISHNAMURTHI & RAJ, 1988). 
ρ pρ̂
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Φ−

++
Φ−

−=
)Z(1

)Z(
)Z(1

)Z(XY 222
i

22222i
i

i
ei

i
ei u

γ
γφ

σρ
γ

γφ
σρβ               (4.32.b) 

 

Renomeando os termos entre parênteses das equações 4.32.a e 4.32.b para v1i e v2i, 

respectivamente, estes passam a ser os resíduos do modelo MQO. Portanto, as duas 

regressões ajustadas a partir de 4.30.a e 4.30.b são: 

 

iiii v111111 SXY +−= αβ                  (4.33.a) 

iiii v222222 SXY ++= αβ                    (4.33.b) 

 

onde , . S111 σρα e= 222 σρα e=

1φ

1i e S2i são os termos de correção do “viés de 

seletividade”, iguais a σ  e φ , respectivamente, 

representando o viés de estimação das equações 4.30.a e 4.30.b como resultado da 

“seleção” da alternativa 1 ou 2. Estas equações apresentam, portanto, erros de 

especificação. 

)Z(/)Z( ii γγ Φ )]Z(1/[)Z( ii γγ Φ−

 

Na utilização do modelo logit, KRISHNAMURTHI & RAJ (1988) apresentam os 

passos descritos por LEE (1983). Considerando as equações 4.29, 4.30.a e 4.30.b onde 

ei  apresenta uma função de densidade f(ei) e função de distribuição F(ei), LEE (1983) 

introduz a função J como: 

 

Ui=1 se e somente se                   (4.34.a) )Z()( ii JeJ γ≤

Ui=0 se e somente se                   (4.34.b) )Z()( ii JeJ γ>

 

onde J é especificado segundo uma classe genérica de transformações mencionadas por 

KRISHNAMURTHI & RAJ (1988), representada por J=G-1F, onde G é uma função de 

distribuição contínua. Pode-se, então, assumir que F(e) seja logística para utilizar-se o 

modelo logit. LEE (1983) prova, entretanto, que independentemente de qualquer 

pressuposição da função distribuição F, e* = J(e) tem distribuição normal ( ). FJ 1−Φ=

 

Se os parâmetros dos modelos de escolha e de regressão forem estimados 

conjuntamente pelo método da máxima verossimilhança, como no caso desta tese, a 
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distribuição de u terá que ser especificada. Se , é correto pressupor que u 

tenha distribuição normal. 

FJ 1−Φ=

 

No caso de um modelo multinomial, KRISHNAMURTHI & RAJ (1988) chegam à 

equação a seguir, que corresponde às equações 4.33.a e 4.33.b no modelo binário.  

 

pppppp
p

p
ppppp vSXv

F
F

+−=+
Φ

−=
−

αβ
γ
γφ

σρβ
)Z(

)]Z([
XY

1

           (4.35) 

 

onde representa a probabilidade acumulada de que a alternativa p seja 

escolhida. Para saber se há viés de seletividade, basta testar a restrição H

)Z( pF γ

pα =

o: = 0, para 

todo p. Se H

pρ

p

o não for rejeitada, não há viés de seletividade e os parâmetros do método 

MQO na equação de demanda são consistentes e não viesados. De acordo com 

LANFRANCO et al. (2000), sabendo-se que σ  é sempre positivo por definição, se o 

parâmetro  for estatisticamente diferente de zero, isto equivale a dizer que o 

coeficiente de correlação  também o é. Da mesma forma, se α  não for 

estatisticamente diferente de zero,  conclui-se que  também não apresenta 

significância estatística. 

p

ppσρ

pρ

pρ

 

 

 

4.5.2. Elasticidade-Preço no Modelo dos Mínimos Quadrados Ordinários 

 

 

A correta especificação da equação de demanda possibilita obter a elasticidade-preço da 

demanda. Tal valor pode ser obtido diretamente pelo coeficiente da variável PREÇOp 

numa equação de regressão com a variável dependente QUANTP, desde que ambas as 

variáveis sejam transformadas em logaritmo natural70. CHIANG (1984, p. 174) 

                                                 
70 A transformação logarítmica da variável contínua QUANTP também auxilia na normalização das 

vendas, que pode ser importante devido aos picos de vendas resultantes das promoções. A não 
normalidade das vendas pode tornar impróprios os testes de significância e intervalos de confiança 
(WALTERS & BOMMER, 1996). 
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apresenta a teoria por trás desta prescrição. Considere a função y = f(x1, x2,…,xn), onde 

as variáveis exógenas xi (i = 1,2,…,n) são independentes entre si, ou seja, cada uma 

pode variar sem influenciar as demais. Se a variável x1 sofre uma mudança ∆x1, 

enquanto que x2,…,xn  mantêm-se constantes, haverá uma mudança correspondente em 

y, chamada ∆y. O quociente da diferença pode ser representado da seguinte forma: 

 

1

21211

1

),...,,(),...,,(
x

xxxfxxxxf
x
y nn

∆
−∆+

=
∆
∆

          (4.36) 

 

Tomando-se o limite de ∆ quando , este limite constitui a derivada da 

função y em relação a x, ou seja, a derivada parcial de y em relação a x

1/ xy ∆

/y ∂

01 →∆x

1, indicando que 

as demais variáveis exógenas na função são mantidas constantes (condição ceteris 

paribus). O processo de cálculo de uma derivada parcial é chamado de diferenciação 

parcial e, em vez da notação dy/dx (usada apenas quando y é função de uma única 

variável x), usa-se a notação ∂ , onde∂  é uma variação da letra grega δ (CHIANG, 

1984, p. 174). 

1x

 
Apenas para fins didáticos, suponha-se agora haver uma função de apenas uma variável 

exógena, y = f(x). Em vez de se calcular dy/dx, suponha-se que se queira diferenciar lny 

em relação a lnx1, ou seja, dlny/dlnx. Definindo-se v=lnx, tem-se . 

Definindo-se u=lny, tem-se

xv exe ln==
71 (CHIANG, 1984, p. 304): 

 

y
x

dx
dyx

dx
dy

y
e

dx
dy

ydv
de

dx
dy

dy
yd

dv
dx

dx
dy

dy
du

dv
du

xd
yd v

v

===






















===

11ln
ln
ln

       (4.37) 

 

Esta expressão é precisamente a elasticidade-preço apresentada na equação 2.2, em que  

y=Q e x=P. Portanto, retornando à análise de uma função de mais de uma variável,  

y = f(x1, x2,…,xn), o princípio geral para obter-se a elasticidade no ponto desta função é 

dado por: 

 

                                                 
71 Segundo as regras de derivação de funções logarítmicas: 

xdx
xd 1ln
=    e    x , como demonstrado 

por CHIANG (1984, p. 292). 

x

e
dx
de

=
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1ln
lnη

x
y

∂
∂

=                        (4.38) 

 

Se y representar as vendas da marca p e x1 representar seu preço, η é a elasticidade-

preço de p, que nesta tese é decomposta em elasticidade-preço da quantidade comprada 

( ) e elasticidade-preço da escolha da marca ( ). Se y representar as vendas da 

marca p e x

ppEq ppEe

1 representar o preço da marca j, η é a elasticidade-preço cruzada da 

demanda para a marca p ( Eq ). Neste caso, a transformação logarítmica das variáveis, 

de que se deseja calcular as elasticidades na equação de regressão, proporciona a 

interpretação direta dos parâmetros estimados como a própria elasticidade. Afinal, 

segundo WOOLDRIDGE (2002, p. 16), 

pj

( )
1β=

1

E
∂

∂
x
y x  e ( )

2
2

E
β=

∂
∂

x
y x , sendo β1 e β2 os 

parâmetros das variáveis x1 e x2, respectivamente. 

 

ppEq  será calculada nesta tese para cada uma das quatro marcas, com base somente nas 

observações em que a variável ESCOLHA=1 para a marca específica. Isto é, com base 

no pressuposto de que “dado que o domicílio i escolha a marca p na ocasião t, ele 

compra a quantidade q desta marca”. Isto é, a quantidade comprada da marca p é 

condicionada à sua escolha. Esta lógica é a base da decomposição da elasticidade nesta 

tese e, por isto, a equação 4.38 leva ao cálculo de  ou , e não ao cálculo de η. 

A elasticidade-preço total da marca p ( ) é dada por: 

ppEq pjEq

ppEt

 

)Compra/PREÇO()PREÇO/Compra( ppppppEt ×∂∂=              (4.39) 

 

sendo que: 

 

escolhido) seja  que dado QUANT()escolher  de adeProbabilid(Compra pp pitp ×=    (4.40) 

 

KRISHNAMURTHI & RAJ (1988) derivam  a partir das equações 4.39 e 4.40: ppEt

 

ppEt = +            (4.41) ppEe ppEq
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Portanto, de acordo com o método usado nesta tese, a elasticidade-preço total da marca 

p será representada pela soma das elasticidades-preço da escolha da marca e da 

quantidade comprada. 

 

 

 

4.5.3. Comparação de Duas Regressões: Abordagem da Variável Categórica 

 

 

Duas das hipóteses a testar nesta tese referem-se às diferenças de sensibilidade ao preço 

por grupos de domicílios, na escolha da marca e na quantidade comprada. Por exemplo, 

a variável categórica LEALp classifica os domicílios em leais e não leais à marca p, 

como explicado na seção 4.3. O procedimento para o teste destas hipóteses é agora 

descrito, com a abordagem da variável categórica relatada por GUJARATI (2000, p. 

516). Suponha-se que se deseje estimar duas regressões: uma para o grupo n1 de 

domicílios não leais a uma marca (PROPp < 0,3; LEALp = 0) e outra para o grupo n2 dos 

leais (PROPp > 0,7; LEALp = 1). Então, tem-se: 

 

Domicílios não leais:  y               (4.42.a) iii ux 121 ++= γγ 1,...,2,1 ni =

Domicílios leais:                (4.42.b) iii uxy 121 ++= λλ 2,...,2,1 ni =

 

sendo y as vendas e x o preço. Unindo-se todas as n1 e n2 observações, pode-se estimar a 

seguinte regressão: 

 

( ) iipipi uxxY ++++= LEALLEAL 2121 ββαα           (4.43) 

 

Admitindo-se que E(ui)=0, a equação 4.43 pode ser desdobrada em: 

 

Clientes não leais:   iipi xxyE 11,0LEAL βα +==         (4.44.a) 

Clientes leais:  iipi xxyE )()(,1LEAL 2121 ββαα +++==     (4.44.b) 
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As equações 4.44.a e 4.44.b são absolutamente iguais às equações 4.42.a e 4.42.b, com 

 , γ = ,   e  λ  . Logo, estimar a equação 4.43 

equivale a estimar as funções demandas individuais (equações 4.44.a e 4.44.b). Na 

equação 4.43, α  é o coeficiente do intercepto diferencial e  é o coeficiente da 

inclinação diferencial, indicando em quanto o coeficiente de inclinação da função 

demanda para os domicílios leais difere do coeficiente da função demanda para os 

domicílios não leais (GUJARATI, 2000, p. 516). Assim, a introdução da variável 

categórica LEAL

11 αγ = 12 β

2

( )211 ααλ += ( 212 ββ += )

2β

p na forma multiplicativa (LEALp  x× i) permite diferenciar os 

coeficientes de inclinação dos dois grupos de domicílios. 

 

Se  for estatisticamente significativo, o valor do intercepto para o grupo de 

domicílios leais é obtido pela soma α + , sendo que α  se refere ao intercepto do 

grupo de domicílios não leais. Se α  for estatisticamente não significativo, então α  

representa o intercepto para os dois grupos de domicílios. Se for estatisticamente 

significativo, o coeficiente de inclinação do grupo de domicílios leais será , 

sendo  o coeficiente de inclinação do grupo dos não leais.  Se  for estatisticamente 

não significativo, então  representa o intercepto para os dois grupos de domicílios 

(GUJARATI, 1970). 

2α

21 α

2

1

1

2β

2β

2β

1β +

1β

1β

 

 

 

4.6. Diagnósticos de Regressão 

 

 

Antes de analisar e discutir as equações de demanda e os modelos probabilísticos para 

as marcas em estudo nesta tese, caberá diagnosticar: a) pontos influentes e 

multicolinearidade para os modelos logit e MQO; b) pressupostos do teorema de Gauss-

Markov para o método dos MQO.  

 

Os pontos influentes e a normalidade das variáveis quantitativas serão avaliados 

graficamente no próximo Capítulo. Já a multicolinearidade será avaliada pelos Fatores 

de Inflação de Variância (FIV). A multicolinearidade refere-se à correlação entre três ou 
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mais variáveis exógenas na equação de regressão. Sua conseqüência, segundo 

GUJARATI (2000, p. 326), é o incremento nas variâncias e covariâncias dos 

estimadores, dificultando uma estimativa precisa e aumentando a probabilidade de não 

rejeição da hipótese nula. Outro impacto é que os estimadores e seus erros-padrão 

podem ser sensíveis a uma pequena variação dos dados. 

 

Para detectar a multicolinearidade, HAIR et al. (1998, p. 193) recomendam o exame dos 

FIV´s, cuja teoria é apresentada por GUJARATI (2000, p. 326). Para um modelo de 

duas variáveis, x1 e x2, as variâncias e covariâncias dos estimadores (  e ) são dadas 

por: 

1β 2β

 

∑ −
=

)1(
)ˆvar( 2

12
2
1

2

1 rx i

σ
β                         (4.45.a) 

∑ −
=

)1(
)ˆvar( 2

12
2
2

2

2 rx i

σ
β                        (4.45.b) 

∑ ∑−

−
=

2
2

2
1

2
12

2
12

21
)1(

)ˆ,ˆcov(
ii xxr

r σ
ββ                     (4.45.c) 

 

onde  r12  é o coeficiente de correlação entre x1 e x2. Conforme  r12  aumenta em direção 

a 1 (ou seja, conforme aumenta a colinearidade), a variância e a covariância dos dois 

estimadores também aumentam em valor absoluto. A velocidade com que estas medidas 

aumentam pode ser vista com o FIV, definido como: 

 

)1(
1FIV 2

12r−
=            (4.46) 

 

O FIV mostra como a variância de um estimador infla-se pela presença de 

multicolinearidade e informa o grau em que cada variável independente é explicada 

pelas outras variáveis independentes. À medida que  se aproxima de 1, o FIV se 

aproxima do infinito. Se não houver colinearidade alguma entre x

2
12r

1 e x2, o FIV será 1. 

Estes resultados podem ser estendidos para o modelo de K variáveis, como demonstrado 

por GUJARATI (2000, p. 326). De acordo com CHATTERJEE et al. (2000, p. 45), há 
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evidência de multicolinearidade se: a) o maior valor de FIV for maior que 10; b) a 

média de todos os FIV´s for consideravelmente maior que 1. 

 

A heteroscedasticidade é outro problema a ser diagnosticado antes da especificação do 

modelo final de análise. Heteroscedasticidade é o oposto da homoscedasticidade, uma 

importante hipótese do modelo clássico de regressão linear, em que a variância dos 

resíduos ei, condicional aos valores das variáveis explicativas, é algum número 

constante igual a σ . Esta é a hipótese da igual (homo) dispersão (scedasticidade) dos 

resíduos (GUJARATI, 2000, p. 383). 

2

 

Na presença de heteroscedasticiade, σ , o estimador convencional da variância da 

população (s

2ˆ

)2−2), qual seja, , já não é um estimador não-viesado. Por 

conseqüência, não se pode mais confiar nos cálculos dos intervalos de confiança e nos 

testes t e F empregados convencionalmente. Assim, os estimadores não são mais 

eficientes, mesmo assintoticamente. Caso não haja informação prévia ou empírica sobre 

a natureza da heteroscedasticidade, HAIR et al. (1998, p. 174) recomendam a análise 

gráfica dos resíduos como um primeiro passo. O gráfico sugerido apresenta os valores 

previstos ( ) no eixo da abscissa e os resíduos estudentizados

/(ˆ2∑ nei

ŷ 72 no eixo da ordenada. 

Se a disposição dos pontos no gráfico não for aleatória, há sinais de 

heteroscedasticidade. 

 

Um método mais formal e complementar ao método gráfico envolve testes estatísticos, 

como o teste de Breusch-Pagan, ilustrado por GUJARATI (2000, p. 377). Considere-se 

um modelo de regressão e suponha-se que a variância do erro seja especificamente: 

; ou seja, σ  é uma função linear das variáveis não 

estocásticas Zs (alguns ou todos os Xs podem servir de Zs). Se α , 

mimi ZZ ααασ ++= ...221
2 +

                                                

2
i

0...32 ==== mαα

 
72 A diferença entre resíduos padronizados, iii hsee −= 1/ˆ , e resíduos estudentizados, 

iiii hsee −= 1/ˆ )( ,  é que estes últimos usam a raiz do resíduo ao quadrado médio, omitindo-se a 
observação em questão para σ , onde hi são os pontos influentes obtidos a partir dos elementos da 
diagonal da matriz chapéu H=X(X´X)-1X´ (GREENE, 2000, p. 263). De um modo geral, os resíduos 
estudentizados são preferidos em relação aos resíduos padronizados para a identificação de valores 
extremos. 
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então , que é uma constante. Portanto, para testar se σ  é homoscedástico, 

testa-se a hipótese de que α .  Este é um teste do Multiplicador de 

Lagrange (ML)

1
2 ασ =i

2
i

2
i

0...32 ==== mαα

2
i

β̂

73, que segue assintoticamente uma distribuição de qui-quadrado com 

(m-1) graus de liberdade. Se seu valor exceder o valor crítico ao nível escolhido de 

significância, rejeita-se a hipótese de homoscedasticidade (GREENE, 2000, p. 511). 

Havendo a rejeição, medidas corretivas são necessárias. Segundo GUJARATI (2000, p. 

381), há duas abordagens para remediar o problema: sendo σ  conhecido, usa-se o 

método dos Mínimos Quadrados Ponderados; quando não o for, como na maioria das 

vezes, usa-se o método proposto por WHITE (1980). 

1

1

2
1 111
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WHITE (1980) mostrou que σ  pode ser estimada de modo que inferências estatísticas 

assintoticamente válidas possam ser feitas sobre os verdadeiros valores dos parâmetros. 

De acordo com GREENE (2000, p. 463), o estimador de White para a matriz de 

variância-covariância de b ( ou ) é: 

 

1][Var 





= X´X´xb

nii              (4.47) 

 

Portanto, na rejeição da hipótese de homoscedasticidade pelo teste de Breusch-Pagan, 

podem-se obter erros padrões com a heteroscedasticidade corrigida, conforme WHITE 

(1980). Tal correção é comum em softwares estatísticos e econométricos, como o 

LIMDEP.  

 

 

 

4.7. Validação dos Modelos Logit e Mínimos Quadrados Ordinários 

 

 

O principal motivo para validar um modelo é garantir que seus resultados sejam 

generalizáveis para a população, e não específicos à amostra de calibração (HAIR et al., 

                                                 
73 Este teste é baseado na inclinação do logaritmo da função de verossimilhança no ponto em que ela é 

maximizada sujeita à restrição. GREENE (2000, p. 152) demonstra gráfica e algebricamente tal teste.  
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1998, p. 209). A abordagem mais comum para validação consiste em obter outra 

amostra da população e avaliar a correspondência dos resultados das duas amostras. Na 

ausência de uma segunda amostra, pode-se avaliar a validade do modelo de outras 

maneiras, tais como a análise do R2 ajustado e a divisão da amostra em duas sub-

amostras, comparando-se os resultados do mesmo modelo nas duas sub-amostras. 

 

A validação dos modelos logit e MQO nesta tese será feita com o método apresentado 

por GUADAGNI & LITTLE (1983), que usaram uma sub-amostra com outros 

domicílios no mesmo período de análise para validar a capacidade de previsão do 

modelo. Estes autores incluíram uma segunda sub-amostra, que extrapolava o período 

de análise da amostra de calibração, o que não será realizado nesta tese por causa da 

escassez de observações em série temporal. 

 

Há métodos de validação similares aos desta tese na literatura mercadológica. GUPTA 

(1988) validou os parâmetros encontrados para examinar sua habilidade de previsão de 

vendas das marcas num período futuro. Ele utilizou a mesma amostra (100 indivíduos), 

mas num período de 25 semanas posterior ao usado para o modelo de calibração, com 

dados reais de preço e promoção de vendas. As previsões foram pouco precisas para as 

marcas de menor participação de mercado, ao contrário do que se deu com marcas de 

alta participação. Já ERDEM & KEANE (1996) testaram o poder de previsão de seu 

modelo usando uma outra amostra de indivíduos para validação, porém no mesmo 

período considerado no modelo de calibração, como no caso desta tese, em que a 

amostra de validação é de 123 domicílios. 

 

 

No geral, este Capítulo apresentou e detalhou o método usado no estudo empírico desta 

tese. Isto cobriu desde a coleta e análise dos dados até a validação dos modelos. O 

próximo Capítulo traz a análise dos resultados obtidos com tal método. Alguns detalhes 

metodológicos ainda serão mencionados ou apenas lembrados no Capítulo seguinte para 

facilitar a compreensão do estudo. 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

 

 

Este Capítulo consta de três seções e visa apresentar e discutir os resultados empíricos 

obtidos com o método descrito no Capítulo anterior. A primeira seção trata da estatística 

descritiva das variáveis que compõem o modelo logit e as equações de demanda. São aí 

apresentadas informações como a flutuação do preço das marcas e suas participações de 

mercado ao longo do período de análise.  

 

A segunda seção contempla o modelo de escolha da marca. Ela começa com as 

tentativas de especificação e os testes realizados. Em seguida são interpretados os 

coeficientes das variáveis, efeitos marginais e elasticidades, com o teste das três 

primeiras hipóteses desta tese. A seção encerra-se com a discussão da adequação do 

modelo logit, probabilidades previstas, capacidade de previsão do modelo e sua 

validação em uma segunda amostra. 

 

A terceira e última seção envolve o modelo de quantidade comprada. De início tem-se 

as detecções de multicolinearidade e heteroscedasticidade. Prossegue-se com a 

interpretação dos coeficientes das variáveis nos dois modelos especificados, incluindo o 

teste da hipótese referente à estimação conjunta da escolha da marca e quantidade 

comprada e das demais quatro hipóteses pertinentes às equações de demanda. Aqui o 

objeto principal desta tese, a elasticidade-preço, é discutida de forma mais enfática. A 

seção termina com a exposição das elasticidades-preço totais, calculadas com base nas 

elasticidades estimadas pelos modelos de escolha da marca e quantidade comprada. 
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5.1. Estatística Descritiva 

 

 

A TABELA 5.1 traz as estatísticas descritivas, com valores de média, desvio padrão, 

mínimo, máximo e número de observações das variáveis dos modelos de escolha da 

marca e quantidade comprada. Para as variáveis categóricas apenas a média e o número 

de observações são mostrados. Na coluna “Número de Observações” o valor de 2.604 

corresponde ao tamanho total da amostra. As estatísticas da variável COMPRAP, 

entretanto, foram calculadas com base em 2.404 observações, como visto na seção 4.2, 

por ser ela uma variável defasada. As estatísticas da variável QUANTP e lnQUANTP 

foram calculadas com base em 1.849, 347, 339 e 69 observações para as marcas A, B, C 

e D, respectivamente. Isto é, foram consideradas apenas as observações de  

QUANTP > 0, visto que inexiste ln0. 

 

Pela TABELA 5.1, as médias das variáveis COMPRAP e LEALP sinalizam que a marca 

A possui a maior participação de mercado e o maior número de clientes leais, 

respectivamente. As médias das variáveis INTENS e OCASIAO indicam, 

respectivamente, que 36,1% dos domicílios da amostra pertencem ao grupo de consumo 

intenso e 26,3% dos domicílios possuem alta freqüência de compra na categoria 

achocolatados no período de análise.  

 

Ainda com base na TABELA 5.1, a marca de maior preço médio é a B (R$ 0,567/100g) 

e a mais barata é a C (R$ 0,224/100g). A quantidade comprada média foi de 

aproximadamente 768, 606, 998 e 732 gramas para as marcas A, B, C e D, 

respectivamente74. O mínimo comprado em uma única ocasião de compra foi de uma 

embalagem para cada marca e dez, sete, dez e quatro para as marcas A, B, C e D, 

respectivamente. Há uma expressiva variabilidade nas variáveis demográficas RENDA 

e TAM_FAM. A renda per capita média dos domicílios é de R$ 1.144,00, 

caracterizando domicílios de renda mais alta, porém variando de R$ 71,00 a  

R$ 8.000,00. O tamanho médio dos domicílios é de aproximadamente quatro pessoas, 

variando de uma a sete. 

                                                 
74 Incluindo-se os zeros, as médias tornam-se 545, 82, 130 e 20 gramas para as marcas A, B, C e D, 

respectivamente. 
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TABELA 5.1 – Estatísticas Descritivas das Variáveis dos Modelos 

Variável Média Desvio Mínimo Máximo Número
Padrão Observações

COMPRAA 0,747* 2.404
COMPRAB 0,136* 2.404
COMPRAC 0,131* 2.404
COMPRAD 0,026* 2.404
INTENS 0,361* 2.604
LEALA 0,755* 2.604
LEALB 0,118* 2.604
LEALC 0,123* 2.604
LEALD 0,004* 2.604
OCASIAO 0,263* 2.604
PREÇOA 0,434 0,051 0,328 0,596 2.604
PREÇOB 0,567 0,026 0,398 0,623 2.604
PREÇOC 0,224 0,025 0,170 0,290 2.604
PREÇOD 0,327 0,024 0,278 0,410 2.604
lnPREÇOA -0,843 0,116 -1,115 -0,518 2.604
lnPREÇOB -0,569 0,047 -0,923 -0,474 2.604
lnPREÇOC -1,503 0,112 -1,772 -1,238 2.604
lnPREÇOD -1,121 0,077 -1,280 -0,892 2.604
QUANTA 7,677 5,048 5 50 1849
QUANTB 6,063 3,847 4 28 347
QUANTC 9,985 7,639 5 50 339
QUANTD 7,319 3,794 5 20 69
lnQUANTA 2,038 1,619 1,609 3,912 1849
lnQUANTB 1,802 1,347 1,386 3,332 347
lnQUANTC 2,301 2,033 1,609 3,912 339
lnQUANTD 1,990 1,334 1,609 2,996 69
RENDA 1,144 1,100 0,071 8,000 2.604
TAM_FAM 4,123 1,370 1 7 2.604

* por serem variáveis categóricas, todas as informações estão contidas na média.

Fonte: autor desta tese.
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As distribuições dos valores das variáveis não categóricas da TABELA 5.1 podem ser 

melhor visualizadas no GRÁFICO 5.1, composta por boxplots das variáveis PREÇOP, 

TAM_FAM, QUANTP e RENDA; estas são as variáveis quantitativas (não categóricas) 

usadas nos modelos de escolha da marca e quantidade comprada.  

 

ráficos boxplot servem para mostrar a distribuição de variáveis quantitativas. A 
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 FIGURA 5.1 – Gráficos Boxplot das Variáveis não Categóricas usadas nos Modelos de Escolha da Marca e  
     Quantidade Comprada 
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  GRÁFICO 5.1 – Boxplots  das  Variáveis  Não  Categóricas  Usadas nos  Modelos de 
           Escolha da Marca e Quantidade Comprada 
 
   Fonte: autor desta tese. 

 

G

“caixa” no gráfico representa a maior proporção da distribuição da variável. Nas 

extremidades da caixa estão os quartis: Q1, o primeiro quartil, concentra 25% dos 

valores da variável; Q3, o terceiro quartil, concentra 75%. A amplitude inter-quartil 

(AIQ) é representada por Q3 – Q1. Logo, a altura da “caixa” exprime a AIQ, ou seja, a 

caixa concentra 50% dos valores ao redor da mediana da distribuição. Quanto maior a 

“caixa”, maior a dispersão das observações. A linha central na “caixa” é a mediana e as 
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duas linhas que se estendem verticalmente destacam os extremos máximo e mínimo da 

distribuição. Caso haja pontos fora desta linha, eles são os valores extremos (outliers), 

maiores/menores do que 1,5*AIQ (HAIR et al., 1998, p. 42). 

 

No GRÁFICO 5.1, a variável QUANTP tem uma característica peculiar, pois a linha da 

eguindo a sugestão de HAIR et al. (1998, p. 71), as variáveis não categóricas incluídas 

mediana coincide com a linha da extremidade inferior da caixa, indicando uma 

distribuição assimétrica à direita, também evidenciada no GRÁFICO 5.3 adiante. Já a 

variável PREÇOB apresenta assimetria à esquerda, igualmente observada no GRÁFICO 

5.2 adiante. Os valores extremos das observações nas variáveis PREÇOP, QUANTP e 

RENDA, expostos no GRÁFICO 5.1, não foram eliminados por não terem sido 

observadas diferenças nos valores de coeficientes, desvios padrão, U2 e R2 na presença 

ou ausência de tais observações.  

 

S

na análise foram examinadas em termos de normalidade, visto que nesta tese se dá uma 

análise multivariada dos dados. Estes autores ensinam que o diagnóstico mais simples 

da normalidade dos dados é checar graficamente se a distribuição amostral da variável 

aproxima-se da distribuição normal. Os GRÁFICOS 5.2, 5.3 e 5.4 cumprem tal papel: 

apresentam as funções de densidade de Kernel para as variáveis não categóricas usadas 

nos modelo logit e MQO e, para comparação, a função de distribuição 

aproximadamente normal.  A função densidade de Kernel aproxima a densidade f(x) das 

observações x, assim como os histogramas, que são um tipo de densidade de Kernel 

(STATA CORPORATION, 2001, v. 2, p. 162). Porém a função densidade de Kernel 

possui uma superfície mais suave, dependendo dos intervalos adotados no eixo da 

abscissa. 
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 FIGURA ensidade de Kernel da Variável PREÇOP para as Quatro Marcas Analisadas 
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     GRÁFICO 5.2 – Densidade de Kernel da Variável PREÇOP para as Quatro Marcas Analisadas 
 
     Fonte: autor desta tese. 

5.2 – D

 

As distribuições das variáveis PREÇOP, QUANTP, RENDA e TAM_FAM, 

respectivamente delineadas nos GRÁFICOS 5.2, 5.3 e 5.4, tendem a aproximar-se da 

distribuição normal. Tal aproximação é, segundo HAIR et al. (1998, p. 70), pressuposto 

fundamental da análise multivariada de dados. Certa assimetria, porém, é observada nas 

variáveis QUANTP e PREÇOB, que poderiam ser minimizadas pela transformação dos 

dados, sugerida por HAIR et al. (1998, p. 73), com raiz quadrada, logaritmo ou 

recíproco (1/x). Para as equações de demanda, as variáveis PREÇOP e QUANTP foram 

transformadas em logaritmo natural, mas para o modelo logit nenhuma variável foi 

transformada porque isto dificultaria a interpretação dos parâmetros.  
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GRÁFICO 5.3 – Densidade de Kernel da Variável QUANTp para as Quatro Marcas  
        Analisadas 
 

Fonte: autor desta tese. 

5.3 – D
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Fonte: autor desta tese. 
 

 
 

 
 
 
                               
 
 
 
 

 FIGURA 5.4 – Densidade de Kernel das Variáveis RENDA e TAM_FAM 
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   GRÁFICO 5.4 – Densidade de Kernel das Variáveis RENDA  e TAM_FAM 

 

O GRÁFICO 5.5 descreve a flutuação da variável PREÇOP ao longo do período 

nalisado de 35 semanas. Os valores são a média dos preços pagos por todos os 

 
 

a

domicílios em cada semana. A marca B é a de maior preço, seguida pelas marcas A, D e 

C. Visualmente, a maior variabilidade de preço está na marca A, com a menor na marca 

B, também evidenciada pela coluna “Desvio Padrão” na TABELA 5.1. Uma das 

hipóteses subjacentes ao modelo de regressão relacionadas por GUJARATI (200, p. 56) 

é que a variância das variáveis explicativas seja um número positivo finito. A relevância 

da variabilidade do preço no estudo de elasticidade-preço também pode ser observada 

na equação 2.1; caso não haja variação do preço, o denominador na equação de 

elasticidade é zero e, assim, a elasticidade não pode ser calculada. 
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  GRÁFICO 5.5 - Flutuação dos Preços das Quatro Marcas nas 35 Semanas
Fonte: autor desta tese. 

 

 

Aplicou-se o teste F para comparação das médias dos preços das quatro marcas. A 

hipótese nula de que as médias dos preços são iguais foi rejeitada. O teste apresentou 

um valor F calculado de 49.645 (3 e 10.412 graus de liberdade), bem superior ao valor 

de tabela. O teste t para comparação de médias de duas variáveis não rejeita as seguintes 

hipóteses, com um valor de p menor que 0,0001: PREÇOB > PREÇOA;  

PREÇOA > PREÇOD ; PREÇOD > PREÇOC 75. 

 

No estudo de elasticidade-preço, a análise apenas do GRÁFICO 5.5 não faz sentido sem 

a observação dos valores de inflação do período, como recomenda RAJU et al. (1990). 

Tais valores estão apresentados na TABELA 5.2. No período de análise dos dados a 

inflação foi de 3,93%, que corresponde a uma inflação anual de apenas 5,9%. Assim, 

não se julgou necessário o ajuste dos preços descontando-se a inflação, como feito em 

                                                 
75 Um valor de p (p-value) de, por exemplo, 0,0001 significa que se rejeita Ho para qualquer α > 0,01%. 
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todos os trabalhos de elasticidade-preço revisados para esta tese, por ser um índice 

baixo (abaixo de 2 dígitos). 

 

 

TABELA 5.2 – Inflação Mensal no Período de 35 Semanas (Julho/2000 a 

Fevereiro/2001) 

Mês IPC-FIPE

Julho/2000 1,40

Agosto/2000 1,55

Setembro/2000 0,27

Outubro/2000 0,01

Novembro/2000 -0,05

Dezembro/2000 0,26

Janeiro/2001 0,38

Fevereiro/2001 0,11

Acumulado 3,93%

 

               Fonte: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS 
   ECONÔMICAS  (2002). 

 

 

O GRÁFICO 5.6 mostra a flutuação da participação de mercado das quatro marcas nas 

35 semanas. Tais dados são o percentual da quantidade vendida de cada marca em todas 

as lojas da rede Delta® sobre a soma das quantidades vendidas das quatro marcas em 

cada semana. A maior participação de mercado é da marca A, com uma média em todo 

o período de 70,8%, bem acima das marcas B, C e D, com participações médias no 

período de 13,3%, 14,3% e 2,6%, respectivamente76. 

                                                 
76 Os valores do GRÁFICO 5.6 não são os mesmos daqueles do GRÁFICO 4.1, já que, ao contrário deste, 

o GRÁFICO 5.6 não engloba outras marcas no cálculo de participação de mercado. 
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GRÁFICO 5.6 - Flutuação da Participação de Mercado das Quatro Marcas nas 35

           Semanas 

onte: autor desta tese. 

s variáveis descritas nesta seção foram utilizadas nas equações de escolha da marca e 

 F

 

 

A

demanda descritas adiante. Entretanto, outras variáveis constantes do QUADRO 4.1 

foram inicialmente usadas nos modelos discutidos a seguir, mas como não apresentaram 

significância estatística e/ou não estavam relacionadas à rejeição/não rejeição das 

hipóteses propostas, não foram discutidas nesta seção.   
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5.2. Modelagem da Escolha da Marca 

sou-se o modelo logit condicional na modelagem da escolha da marca. As variáveis 

    (5.1) 

    

 

 especificação das equações 5.1 a 5.4 refere-se ao Modelo 5, cujos coeficientes estão 

 Modelo 2 é o Modelo 1 com a adição da variável PREÇOP. A variável renda foi 

                                                

 

 

U

PROPAGp, PROMOp, TEMPO e PR, foram inicialmente incluídas no modelo, mas 

acabaram eliminadas por falta de significância estatística. Para testar as hipóteses acerca 

da escolha da marca, as seguintes funções de utilidade foram especificadas: 

 

AAAitAAAAtAAitAAAit COMPRA)PREÇO*LEAL(LEALRENDAPREÇO 654321 γγγγγγ +++++=  

     (5.2) 

U

BBBitBBABtBBitBBBit COMPRA)PREÇO*LEAL(LEALRENDAPREÇOU 654321 γγγγγγ +++++=

(5.3) CCCitCCCCtCCitCCCit COMPRA)PREÇO*LEAL(LEALRENDAPREÇOU 654321 γγγγγγ +++++=  
     (5.4) DDDitDDDDtDDitDDDit COMPRA)PREÇO*LEAL(LEALRENDAPREÇOU 654321 γγγγγγ +++++=

A

apresentados na TABELA 5.3. Cabe indicar a contribuição relativa de cada variável 

(atributo/característica) e também investigar a estabilidade dos coeficientes quando 

novas variáveis são acrescentadas, como proposto por GUADAGNI & LITTLE (1983). 

Para isto, o Modelo 5, construído para a rejeição/não rejeição das hipóteses, foi 

especificado com o acréscimo de uma variável de cada vez, sendo o Modelo 1 composto 

apenas pelas constantes específicas às alternativas. Este modelo permite a obtenção do 

valor de ωL  para o cálculo de U2, como descrito na sub-seção 4.4.7. 

 

O

acrescentada ao Modelo 2 para formar o Modelo 3. Para o Modelo 4 também foram 

incluídas a variável categórica LEALP e a variável de interação LEALP*PREÇOP. O 

Modelo 6 apresenta as mesmas variáveis do Modelo 5, exceto aquelas que não 

apresentaram significância estatística neste modelo, ou seja, as constantes específicas às 

alternativas77, LEALP  e LEALP*PREÇOP. 

 

 
77 A eliminação das constantes específicas às alternativas no Modelo 6 não é problema sob o ponto de 

vista econométrico, pois, como observa LIAO (1994, p. 61), a presença de uma característica domiciliar 
(no caso RENDA)  no modelo se configura como intercepto, tal qual demonstrado no QUADRO 4.2. 
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Coeficiente 1 2 3 4 5 6
γ A1 3,288** 0,052 0,579 -1,072 -0,864

(26,819) (0,088) (0,360) (-0,443) (-0,320)
γ B1 1,615** -0,984 -0,439 -0,15 0,872

(12,254) (-0,755) (-0,220) (-0,047) (0,218)
γ C1 1,599** -1,326 1,185 -1,775 -3,176

(12,503) (-0,805) (0,715) (-0,812) (-1,277)
γ D1

γ A2 -1,299 -1,123 -4,425 -7,312* -3,413**
(-1,488) (-1,281) (-1,067) (-1,989) (-2,663)

γ B2 -2,120 -2,11 -8,516 -12,091* -6,243**
(-0,957) (-0,946) (-1,764) (-2,081) (-5,956)

γ C2 -9,954** -9,282** -12,74 -10,598* -13,961**
(-4,086) (-3,75) (-1,952) (-1,941) (-5,213)

γ D2 -7,624 -7,598 -13,157 -17,489** -10,401**
(-1,591) (-1,587) (-2,584) (-2,922) (-5,456)

γ A3

γ B3 0,043 0,214** 0,200* 0,084
(0,899) (2,791) (2,465) (0,957)

γ C3 -0,793** -0,436* -0,426* -0,418**
(-7,727) (-2,379) (-2,159) (-2,728)

γ D3 -0,791** -0,478* -0,462* -0,620**
(-3,658) (-2,376) (-2,079) (-2,700)

γ A4 1,355 0,171
(0,702) (0,082)

γ B4 -7,871 -2,441
(-1,677) (-0,345)

γ C4 1,670 2,819
(0,651) (0,960)

γ D4 -22,062 -23,304
(0,000) (-0,002)

γ A5 1,044 3,820
(0,233) (0,790)

γ B5 22,376** 9,394
(2,662) (0,755)

γ C5 14,724 4,120
(1,261) (0,314)

γ D5 72,143 76,147
(0,000) (0,002)

γ A6 0,169 0,579
(0,527) (0,676)

γ B6 2,189** 4,092**
(5,914) (17,660)

γ C6 1,341** 4,079**
(2,736) (16,031)

γ D6 3,438** 2,816**
(8,803) (8,149)

Log  Verossim. -2.274,1 -2.264,1 -2.213,6 -850,6 -707,6 -907,6
U 2 0 0,004 0,027 0,626 0,689 0,601
Estatística t entre parênteses: * significativo 95% probabilidade; ** significativo 99% probabilidade.

TABELA 5.3 - Modelos Especificados Para a Probabilidade de Escolha da Marca

zero para identificação

zero para identificação

Modelo

Fonte: autor desta tese. 
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A TABELA 5.3 mostra os coeficientes e respectivos valores da estatística t para as seis 

especificações construídas. As últimas duas linhas desta tabela contêm o valor do 

logaritmo natural da função de verossimilhança em seu ponto máximo e o valor de U2 

(ou ). Os valores de  ajustado são bastante similares (0,002, 0,024, 0,624, 0,687 e 

0,600 para os modelos 2, 3, 4, 5 e 6, respectivamente). O valor do Pseudo-R

2ρ 2ρ
2 é muito 

próximo de zero para todos os modelos, exceto para o Modelo 5, que é de 0,56. 

 

Segundo BEN-AKIVA & LERMAN (1985, p. 167), tudo o mais permanecendo 

constante, a especificação com o valor mais alto do máximo da função de 

verossimilhança é a melhor. Nesta tese, o Modelo 5 apresenta o maior valor (-707,6). É 

visível na TABELA 5.3 que o valor de U2 cresce do Modelo 1 para o Modelo 5, 

decaindo no Modelo 6. No Modelo 5 o valor de U2 de 0,689 indica que 68,9% da 

entropia é explicada pelo modelo. 

 

Exceto para as constantes específicas às alternativas, de um modo geral os coeficientes, 

uma vez introduzidos, tendem a ter certa estabilidade de magnitude e sinal nas 

diferentes especificações. Segundo GUADAGNI & LITTLE (1983), tal estabilidade 

pode ser um sinal de que multicolinearidade não seja um problema sério nos dados. De 

fato, os valores dos FIV´s reforçam esta afirmativa. 

 

Como mostra a TABELA 5.478, multicolinearidade não parece ser um problema para a 

especificação do Modelo 5, pois o maior valor de FIV é de apenas 1,95 e a média dos 

FIV´s é de 1,33. Como visto na seção 4.6, há evidência de multicolinearidade se o maior 

valor de FIV for superior a 10 e se a média de todos os FIV´s ficar consideravelmente 

acima de 1.  

                                                 
78 A TABELA 5.4 foi obtida com o software STATA, usando outra configuração do banco de dados: cada 

linha continha uma observação, ou seja, uma ocasião de compra. 
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TABELA 5.4 – Fator de Inflação de Variância para o  Modelo Logit 

    Variável FIV
PREÇOA 1,95

PREÇOB 1,83

PREÇOC 1,19

PREÇOD 1,12

RENDA 1,01

LEAL 1,02

COMPRA 1,16
Média 1,33

 

        Fonte: autor desta tese. 

 

 

 

5.2.1. Testes Realizados  

 

 

Neste passo cabe abordar o teste de IAI, que serve para ver se as alternativas usadas no 

modelo são mesmo distintas, ou seja, testar se a propriedade IAI é verdadeira. Primeiro 

aplicou-se o teste de Hausman, usando-se a especificação das funções de utilidade 

descritas nas equações 5.1 a 5.4. Isto produziu uma matriz diferencial [ ]BA VV ˆˆ − , usada 

na estatística do teste na equação 4.22, singular e, portanto, não pode ser invertida. A 

restrição do conjunto de alternativas pode resultar em singularidade e, neste caso, a 

única conclusão que se pode obter é a de que a estatística de Hausman se iguala a zero 

(GREENE, 2000, p. 865). 

 

Devido a esta singularidade da matriz diferencial no teste de especificação de Hausman, 

aplicou-se o teste de McFadden (McFADDEN, 1987). Optou-se por testar a correlação 

dos resíduos do subconjunto das marcas A e B e do subconjunto das marcas C e D. O 

argumento para o primeiro subconjunto é que as marcas A e B, nesta ordem, são as mais 

conhecidas perante o público, pois são mais tradicionais no mercado e contam com 
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maiores investimentos promocionais, segundo entrevista com dois profissionais de 

marketing da rede Delta®. O argumento para o segundo subconjunto é que as marcas C 

e D são as de menor preço dentre as quatro marcas analisadas e podem estar 

posicionadas na mente dos clientes como um grupo de marcas de menor preço dentro da 

categoria achocolatados. 

 

A TABELA 5.5 lista os coeficientes, desvios padrão e valores t obtidos a partir do 

modelo com as variáveis VAB e VCD, explicadas na sub-seção 4.4.6. As estatísticas t para 

os coeficientes são –0,214 e 0,866 para os subconjuntos das marcas (A e B) e (C e D), 

respectivamente, que ficam abaixo do valor crítico de 1,96 com 5% de probabilidade de 

erro. Não se rejeitam, portanto, as hipóteses nulas = 0 e = 0. Logo, os resíduos 

das marcas A e B nas funções de utilidade não são correlacionados, assim como os das 

marcas C e D. A propriedade IAI aplica-se ao modelo original e, por conseguinte, a 

estrutura simples do modelo (e não a hierárquica) está correta. Isto significa que, pelo 

menos com relação à sua estrutura, o Modelo 5 está corretamente especificado. 

ABVβ CDVβ

 

 

TABELA 5.5 – Coeficientes, Erros-padrão e Estatísticas-t das Variáveis VAB e VCD 

Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística-t
VAB -0,058 0,270 -0,214
VCD 0,276 0,319 0,866

 

   Fonte: autor da tese. 

 

 

O exame global de todos os coeficientes foi realizado com o teste da Razão da Máxima 

Verossimilhança. Dele, a estatística ( ))ˆ()(2 βLcL −−

0... 222 === β

 tem distribuição qui-quadrado 

com K-J+1 graus de liberdade, onde J é o número de alternativas e K a dimensão do 

vetor β. Para o Modelo 5, o teste de qui-quadrado, com 19 (22-4+1) graus de liberdade 

para a hipótese nula de que , é 3.133 [-2(-2.274,1 + 707,6)]. 

Assim, rejeita-se a hipótese nula com alto grau de confiança (99,5%). 

1 = ββ
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A maior parte dos coeficientes no Modelo 6 revelaram significância pelo teste t com 

pelo menos 95% de probabilidade. Mas o valor de U2 cai a 0,601, em comparação com 

o valor de 0,689 obtido pelo Modelo 5, o que é uma característica de U2 (como R2 na 

regressão linear) de ser uma função crescente do número de variáveis explicativas 

incluídas no modelo. Porém, como será discutido adiante, a capacidade de previsão do 

Modelo 6 é menor que a do Modelo 5 e este foi escolhido como o modelo final de 

análise, tanto para a rejeição/não rejeição das hipóteses como para a validação em uma 

segunda amostra. Esta decisão foi tomada mesmo contendo o Modelo 5 variáveis não 

significativas, seguindo-se BEN-AKIVA & LERMAN (1985, p. 123), que não 

acreditam ser boa prática omitir variáveis teoricamente apropriadas ao modelo, mesmo 

sendo elas não significativas, embora muitos pesquisadores o façam. 

 

 

 

5.2.2. Interpretação dos Coeficientes, Efeitos Marginais e Elasticidades 

 

 

 Para o modelo logit, os coeficientes estimados não apresentam interpretação 

econômica/mercadológica direta. Por exemplo, γ = -7,312 significa que se o preço da 

marca A aumentar em 1 unidade (1R$  em 100g), a utilidade da marca A decrescerá 

7,312 unidades. Todavia o conceito de utilidade é abstrato e relativo, visto que a 

utilidade é um conceito latente e que deve ser interpretado apenas em relação às 

utilidades das demais marcas. 

2A

 

Muitos pesquisadores de ciências sociais apresentam em suas publicações apenas a 

interpretação dos sinais dos coeficientes, em parte por causa da dificuldade de 

interpretação direta de seus valores. Um coeficiente positivo do atributo da alternativa 

implica que a utilidade da alternativa é aumentada se o nível do atributo aumenta. Um 

coeficiente positivo da característica individual indica que tal característica é associada 

a maior utilidade da alternativa (LIAO, 1994, p. 7). Na interpretação de probabilidades 

(de maior interesse nesta tese), dado o teste de significância estatística, um sinal 

positivo do coeficiente da variável zk associado à alternativa p indica que a 

probabilidade de sucesso (escolha) da alternativa p aumenta com a presença de zk, 

ceteris paribus. Da mesma forma, o sinal negativo do parâmetro da variável zk indica 
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redução na probabilidade de sucesso do evento, dada a intensidade de zk, ceteris paribus 

(VERBEEK, 2000, p. 196). Entretanto, como LIAO (1994, p. 7) observa, a 

interpretação apenas dos sinais pode ser limitada, porque não informa sobre o quanto z 

aumenta ou diminui a probabilidade do evento. Inicialmente, aqui se apresenta a 

interpretação dos coeficientes no modelo logit binário e no modelo condicional, seguida 

pela interpretação dos efeitos marginais. 

 

A interpretação dos coeficientes no modelo logit binário é mais fácil que no modelo 

logit condicional (LIAO, 1994, p. 62). Sabendo-se que a probabilidade de sucesso do 

evento é dada pela equação 4.7.b, ao passo que a probabilidade de não sucesso 

(fracasso) é dada por:  

 

ije zβ′+
==−==

1
1)1P(Y1)0P(Y           (5.5) 

 

pode-se escrever: 

 

ij

ij

ij

e
e
e zβ

zβ

zβ
′

′−

′

=
+
+

=
=
=

1
1

1)P(Y-1
1)P(Y            (5.6) 

 

que representa a razão de probabilidades79, ou seja, a razão entre a probabilidade de 

sucesso P(Y=1) e a probabilidade de fracasso [1-P(Y=1)] (ROSS, 2002, p. 75). O 

logaritmo natural deste valor é chamado de logit (Li): 

 

iji
ijeL zβzβ ′==

=−
=

= ′ln
)1Y(P1

)1Y(Pln             (5.7) 

 

A interpretação aqui é como na regressão linear: o valor do coeficiente mostra a 

quantidade que a variável dependente (Li) varia caso a variável independente associada 

ao coeficiente varie em uma unidade, ceteris paribus (GUJARATI, 2000, p. 560). Se, 

por exemplo, o coeficiente de PREÇOp num modelo binário for –0,8, o aumento de uma 

unidade no preço da marca p, ceteris paribus, fará com que o logaritmo natural da razão 

                                                 
79 Do inglês odds ratio. 
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de probabilidades de escolher esta marca (sobre a escolha da outra) seja reduzida por 

0,8 ou que a razão de probabilidades de escolher esta marca seja reduzida por  

e-0,8 = 0,45. No modelo logit condicional com mais de duas alternativas, como o desta 

tese, a interpretação é similar, sendo que o fracasso [Prob(Y=0)] na razão de 

probabilidades corresponde à escolha das demais alternativas.  

 

Uma interpretação de maior significado mercadológico dá-se pela análise relativa dos 

coeficientes estimados (BEN-AKIVA & LERMAN, 1985, p. 123). Por exemplo, no 

caso desta tese, o coeficiente de preço para a marca D é –17,5, enquanto que para a 

marca A é –7,3; isto indica que um mesmo aumento de preço, em termos absolutos nas 

duas marcas, influencia mais a probabilidade de escolha da marca D do que a da marca 

A. Outra interpretação mercadológica é aquela dos efeitos marginais e das elasticidades. 

A seguir são apresentadas a interpretação e a discussão dos coeficientes das variáveis 

usadas no Modelo 5, bem como os efeitos marginais e elasticidades, quando 

conveniente. 

 

Constantes específicas às alternativas (coeficientes γ ,  e γ ) - As variáveis 

categóricas específicas às alternativas captam componentes específicos de cada marca, 

que não são captados por outras variáveis exógenas. O número de tais variáveis deve 

ser, segundo KRISHNAMURTHI & RAJ (1988), igual ao número de alternativas 

menos um. Escolheu-se aqui aleatoriamente a marca D como a alternativa base, logo 

  é  zero

1A 1Bγ 1C

1Dγ
80 para identificação do modelo. Três variáveis categóricas foram criadas 

com os valores de 1, 0, 0 para a marca A; 0, 1, 0 para B e 0, 0, 1 para C. Os coeficientes 

destas variáveis categóricas são equivalentes aos termos constantes. Nos modelos 2, 3, 4 

e 5 estes termos constantes não apresentaram significância estatística 

 

Segundo GUADAGNI & LITTLE (1983), as constantes específicas às alternativas 

seriam zero se todas as variáveis que explicassem as diferenças entre as marcas fossem 

incluídas num modelo logit. No Modelo 5, disposto na TABELA 5.3, as constantes 

específicas às alternativas não mostraram diferença significativa de zero, como no 

modelo de GUADAGNI & LITTLE (1983). Caso o teste t indicasse significância 

                                                 
80 Caso não seja zero, tem-se a situação perfeita de multicolinearidade e os coeficientes não podem ser 

estimados. 
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estatística para estas constantes, os valores negativos de γ  e γ  refletiriam 

preferência do domicílio pela marca D (a marca base) em relação às marcas A e C. Já o 

valor positivo de γ  indicaria relativa preferência pela marca B em relação à marca D, 

ceteris paribus.  

1A 1C

1B

 

PREÇOP (coeficientes γ , γ , γ  e γ ) - As variáveis no modelo logit condicional 

podem ser específicas à alternativa (como no caso de PREÇO

2A 2B 2C 2D

p) ou comuns às quatro 

alternativas para um mesmo domicílio (como no caso de RENDA). No primeiro caso, 

não sendo especificadas as funções de utilidade, apenas um coeficiente é estimado.  

Seguindo KRISHNAMURTHI & RAJ (1988), os pesquisadores de marketing acreditam 

que cada marca apresente o efeito de seu próprio preço sobre a probabilidade de escolha 

do domicílio. Então, nesta tese, foram estimados coeficientes de preço para cada marca, 

ao contrário de GUADAGNI & LITTLE (1983), que estimaram apenas um coeficiente 

de preço para todas as marcas. A especificação correta das funções utilidade no software 

LIMDEP permite a estimação dos quatro coeficientes para PREÇOp. 

 

Os parâmetros de PREÇOp são todos negativos, como esperado, e significativos ao 

nível de pelo menos 95% de probabilidade. Isto indica que quanto maior o preço da 

marca, menos provável é sua escolha pelo domicílio. Logo, um aumento em Real/grama 

apresenta desutilidade marginal para as quatro marcas e os domicílios preferem um 

preço menor quando optam pelas marcas A, B, C e D. O mesmo aumento de preço, em 

termos absolutos nas quatro marcas, influencia negativamente, e mais intensamente, a 

probabilidade de escolha da marca D, seguida pelas marcas B, C e A, também 

influenciadas negativamente. Contudo o efeito da variação relativa do preço possui uma 

interpretação mais importante para o marketing. Tal efeito é medido pela elasticidade-

preço de escolha da marca. 

 

Os números mais importantes sobre a variável PREÇOp são a elasticidade-preço da 

escolha da marca ( ) e a elasticidade-preço cruzada da escolha da marca ( ), 

calculadas pela equação 4.20. Tais elasticidades estão na TABELA 5.6 para as quatro 

marcas. Os valores em negrito referem-se às  e os demais, às . 

ppEe pjEe

ppEe pjEe
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Marcas A B C D
A -0,431 0,478 0,404 0,085
B 1,048 -3,076 0,404 0,085
C 1,048 0,478 -2,743 0,085
D 1,048 0,478 0,404 -3,311

TABELA 5.6 - Elasticidades-Preço da Escolha da Marca do Modelo 5

 

   Fonte: autor desta tese. 

 

 

Uma propriedade do modelo logit descrita na sub-seção 4.4.5 é possuir elasticidades 

cruzadas uniformes, conseqüência da manifestação da propriedade IAI. Ela pode ser 

facilmente observada nos valores que não estão em negrito na TABELA 5.6. Isto 

significa que as elasticidades cruzadas de todas as alternativas, em relação à mudança 

num atributo que afeta somente a utilidade da alternativa p, são iguais para todas as 

alternativas . pj ≠

 

Outra característica da elasticidade no modelo logit visualizada na TABELA 5.6 é que, 

como demonstrado matematicamente por KRISHNAMURTHI & RAJ (1991),  se a 

probabilidade de escolha da marca p for menor que 0,5,  > . As probabilidades 

de escolha das marcas B, C e D são menores que 0,5 (0,065, 0,049 e 0,023, 

respectivamente), como mostrado na sub-seção 5.2.3 adiante. 

ppEe pjEe

 

A interpretação da elasticidade-preço da escolha da marca dá-se pela variação 

percentual média na probabilidade de escolha por uma amostra de domicílios em 

diferentes ocasiões de compra em resposta à variação de 1% no atributo preço, ceteris 

paribus. Na TABELA 5.6 tais elasticidades devem ser lidas no sentido das colunas. Por 

exemplo, em média um aumento de 1% no preço da marca A causa uma redução de 

0,431% na probabilidade de escolha desta marca, ceteris paribus. Em média, o mesmo 

aumento de 1% no preço da marca A acarreta um aumento de 1,048% na probabilidade 

de escolha das demais marcas, ceteris paribus, que é exatamente . pjEe
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Ainda pela TABELA 5.6, a marca A, aquela de maior participação de mercado, 

apresenta a maior elasticidade cruzada, seguida pelas marcas B, C e D, nesta ordem. A 

marca A é também a única em que  > .  Sobre a , as mais elásticas são as 

marcas B e D, aquelas com menor participação de mercado, seguidas por C e A. Os 

níveis de preço das marcas, contidos no GRÁFICO 5.5, parecem não influenciar tal 

elasticidade. O fato de a marca A ser a menos elástica dentre as quatro parece 

justificado pela sua alta participação de mercado

pjEe ppEe ppEe

81, por ser ela mais tradicional e 

apresentar o maior investimento de promoção, como já dito. 

 

LEALP (coeficientes γ , , γ  e γ ) e LEAL4A 4Bγ 4C 4D P*PREÇOP (coeficientes γ , γ , 

 e γ ) - Para distinguir os domicílios leais no que tange à sensibilidade ao preço, a 

interação das variáveis LEAL

5A 5B

5Cγ 5D

P e PREÇOP foi incluída nas funções de utilidade. Como 

explicado na sub-seção 4.5.3, os coeficientes de LEALP são os coeficientes do 

intercepto diferencial e os coeficientes de LEALP*PREÇOP são os coeficientes de 

inclinação diferencial. Todos os coeficientes de intercepto e inclinação diferenciais não 

foram significativos pelo teste t, apontando para a não rejeição da hipótese nula. 

Portanto rejeita-se a hipótese H1: 

 

Não há evidências de que compradores leais a uma determinada marca 

sejam menos sensíveis do que os não leais à variação de preços na decisão de 

escolha da marca. 

 

A rejeição desta hipótese contrapõe-se aos resultados de KRISHNAMURTHI & RAJ 

(1991). Entretanto, os resultados aqui obtidos com os coeficientes de COMPRA ainda 

permitem indagações sobre a persistência do domicílio na escolha de uma marca, 

independentemente do preço. 

 

                                                 
81 GUADAGNI & LITTLE (1983) provam matematicamente que existe relação inversa entre elasticidade 

e participação de mercado. As marcas de menor participação tendem a apresentar maior elasticidade. 
Tal relação é forçada pela estrutura do modelo logit. Também a presença de heterogeneidade de 
probabilidade de escolha reduz a magnitude da elasticidade, ou seja, o maior valor de elasticidade seria 
obtido quando todas as probabilidades individuais fossem idênticas entre si e iguais à participação de 
mercado.  
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COMPRAP (coeficientes γ , ,  e γ ) – O coeficiente desta variável mede o 

estado de dependência, isto é, a influência que as escolhas anteriores exercem na 

probabilidade de escolha atual (NESLIN, 2002, p. 12). Um coeficiente positivo e 

significativo indica que os hábitos de escolha dos domicílios na categoria analisada são 

difíceis de mudar. Nesta tese, todos os coeficientes são significativos ao nível de pelo 

menos 95% de probabilidade, exceto o coeficiente da marca A. Portanto, não se rejeita a 

hipótese H2 para as marcas B, C e D. Logo: 

6A 6Bγ 6Cγ 6D

 

A opção pelas marcas B, C ou D numa ocasião de compra influencia 

positivamente a probabilidade de escolha das mesmas marcas numa ocasião 

posterior, ou seja, há presença de estado de dependência para estas marcas. 

 

Estes resultados indicam que a marca mais popular (A) é a menos propensa ao estado de 

dependência. A marca D é a que possui o maior estado de dependência pelo domicílio 

que a escolhe. 

 

O fatos de as marcas B, C e D ostentarem estado de dependência, ao contrário da marca 

A, parece contradizer valores altos de  para aquelas marcas em relação à 

magnitude de . Entretanto,  tais resultados vêm de procedimentos estatísticos 

diferentes. O valor de  diz respeito à variação percentual média na probabilidade 

de escolha em resposta à variação de 1% no atributo preço, ceteris paribus. O estado de 

dependência, representado pelos coeficientes da variável COMPRA

ppEe

AAEe

ppEe

P, mede a influência 

que as escolhas anteriores exercem sobre a probabilidade de escolha atual de uma 

maneira geral, sem se considerar especificamente a variável preço. Isto significa que, 

em geral, as marcas B, C e D possuem estado de dependência pelos domicílios, ao 

contrário da marca A. Mas caso haja aumento de preço para aquelas marcas, ceteris 

paribus, B, C e D perderão mais consumidores atuais do que A. 

 

Os efeitos marginais mostrados na TABELA 5.7 corroboram as informações dos 

coeficientes de COMPRAP, além de proverem uma interpretação mais útil para 

profissionais de marketing do que os coeficientes estimados. Na sub-seção 4.4.5 o efeito 

marginal foi definido como a derivada do valor esperado de y dada uma variável 

independente contínua x. Mas no caso de uma variável não contínua, como COMPRAP, 
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o cálculo do efeito marginal, segundo GREENE (2000, p. 817), é dado por 

0COMPRA,x1YProb1COMPRA,x1YProb ==−== , onde x  representa a 

média de todas as outras variáveis do modelo. Como observa GREENE (2000, p. 817), 

tem-se uma aproximação razoável quando simplesmente se toma a derivada do valor 

esperado de y em relação à variável independente categórica, como se esta fosse 

contínua.  

  

Marcas A B C D
A 0,009 -0,053 -0,025 -0,053
B -0,004 0,060 -0,003 -0,004
C -0,003 -0,004 0,030 -0,004
D -0,003 -0,003 -0,002 0,062

TABELA 5.7 - Efeito Marginal de COMPRAP  do Modelo 5

 

  Fonte: autor desta tese. 

 

 

Para melhor compreensão do significado e da interpretação do efeito marginal de uma 

variável categórica, GREENE (2000, p. 818) apresenta-o graficamente usando o modelo 

logit, que é reproduzido com os dados desta, apenas para a marca D, no GRÁFICO 5.7. 

Com os coeficientes do Modelo 5 da TABELA 5.3 e as médias amostrais para a marca 

D das variáveis usadas naquele modelo82 (com exceção da variável PREÇOD) cujos 

valores usados são aqueles obtidos para cada observação, pode-se construir um gráfico 

das probabilidades como função de PREÇOD quando COMPRAD=1 e quando 

COMPRAD=0. Tais probabilidades são calculadas da seguinte forma: 

 

         para COMPRAD = 0:  

 

        ]049,0143,0724,0PREÇO[D)Prob(Y 54321 ×+×+×+×+Λ== DDDDitDD γγγγγ

 

                                                 
82 Estas médias não são aquelas apresentadas na TABELA 5.1, pois se limitam apenas às observações 

referentes à marca D. 
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         e para COMPRAD = 1: 

        

    ]049,0143,0724,0PREÇO[D)Prob(Y 654321 DDDDDitDD γγγγγγ +×+×+×+×+Λ==

 

sendo  a função de distribuição acumulada logística e PREÇO)(⋅Λ Dit o preço da marca D 

na ocasião t em que o domicílio i comprou a categoria estudada. O GRÁFICO 5.7 expõe 

as duas funções de probabilidade traçadas em função do preço da marca D.  

 

 efeito de COMPRAD na probabilidade de escolha da marca D é representado no 
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GRÁFICO 5.7 – Efeito Marginal da Variável COMPRAD 
       na Probabilidade de Escolha da Marca D 
 
Fonte: autor desta tese. 

 

O

GRÁFICO 5.7 pela chave, ou seja, pela diferença (observada no eixo da ordenada) entre 

as duas funções no ponto em que PREÇOD = R$ 0,33, ou seja, na média amostral de 

PREÇOD. O valor deste efeito no gráfico é de aproximadamente 0,062 (ou 6,2%), como 

descrito também na TABELA 5.7. Obviamente, os valores dos efeitos marginais no 
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GRÁFICO 5.7 e na TABELA 5.7 não são exatamente iguais, visto que para o 

GRÁFICO 5.7 este valor foi calculado com a média das variáveis. Este efeito marginal 

mostra que a probabilidade de um domicílio i escolher a marca D na próxima compra 

será 6,2% maior se tal domicílio tiver optado por D na última compra.  

 

Os demais valores da coluna da marca D na TABELA 5.7 indicam que se a marca D foi 

ENDA (coeficientes ,  e ) - A única variável específica ao domicílio, e não 

asicamente RENDA reflete as diferenças em preferências pelas marcas em função da 

stimam-se, portanto, três coeficientes (número de alternativas menos um), como no 

escolhida na ocasião t-1, a probabilidade de se optar por A, B ou C na ocasião t será 

reduzida em 5,3%, 0,4% e 0,4%, respectivamente. Estes números são de baixa 

magnitude por causa da baixa probabilidade de escolha da marca D, como demonstrado 

adiante. 

 

R 3Bγ 3Cγ 3Dγ

à alternativa, é a variável RENDA. Ela somente pode ser incorporada ao modelo logit 

condicional pelo uso dos termos de interação com variáveis categóricas, como no 

QUADRO 4.2. Caso contrário, como observa GREENE (2002, p. E19-18), o modelo 

não pode ser identificado, já que a variável possui valores idênticos para todas as 

alternativas. 

 

B

renda per capita. Por falta de informação sobre alguma relação entre as marcas e a 

renda do domicílio, selecionou-se aleatoriamente a marca A como base para esta 

variável, ou seja, o coeficiente 3Aγ  é zero por motivos de identificação. Segundo BEN-

AKIVA & LERMAN (1985, p. 75) a escolha da alternativa base é arbitrária, pois caso 

outra alternativa seja definida como base, o sinal dos coeficientes é mudado, deixando-

se inalteradas as diferenças nas utilidades e, conseqüentemente, as probabilidades de 

escolha.  

 

E

caso das variáveis dummy específicas às alternativas. Isto significa que coeficientes 

distintos são estimados para B, C e D, com A servindo de base. O que interessa é o 

efeito da renda sobre a utilidade relativa de B, C e D. Como A é a segunda marca mais 

cara, após a marca B, espera-se que as marcas C e D recebam contribuições negativas 

de utilidade da variável RENDA em relação à marca A, ao contrário da marca B, pelo 
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fato desta ser a marca mais cara. É exatamente isto que o sinal positivo de 3Bγ  e os 

sinais negativos de γ  e γ  mostram. Portanto, sendo estes coeficientes significativos 

ao nível de 95% de probabilidade, não se pode rejeitar a hipótese H3. Logo: 

 

3C 3D

Domicílios com rendas mais altas apresentam maior probabilidade de 

 

 valor positivo de  indica que a maior renda per capita favorece a opção pela 

 da arc

 

 

Os efeitos marginais mostrados na TABELA 5.8 confirmam o que foi dito 

TABELA 5.8 - Efeito Marginal de RENDA do Modelo 5

escolha de marcas de preço mais alto. 

O 3Bγ

marca B, de maior preço, em detrimento da marca A. Em contrapartida, os valores 

negativos de 3Cγ  e 3Dγ  sugerem que uma maior renda favorece a opção pela marca A 

em detrimento s m as C e D, de menor preço.  

 

Marcas A B C D
A - -0,284 1,251 0,947
B - 0,333 0,165 0,119
C - -0,033 -1,502 0,126
D - -0,016 0,085 -1,192

Fonte: autor desta tese.

anteriormente. Para aqueles domicílios que optaram pela marca B, um aumento de uma 

unidade na sua renda per capita provoca um aumento de 0,333 unidades, ou seja 

0,333%, na probabilidade de escolha da marca B. Para os mesmo domicílios, igual 

aumento na renda per capita faz com que haja uma redução na probabilidade de escolha 

das marcas A, C e D de 0,284%, 0,033% e 0,016%, respectivamente. Tal raciocínio 

pode ser feito para aqueles domicílios que optaram por C e D. 
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5.2.3. Validação do Modelo de Escolha da Marca 

s probabilidades previstas para cada ocasião de compra são obtidas pela substituição 

 

 

A

na equação 4.10 dos valores das observações das variáveis utilizadas e dos coeficientes 

estimados no Modelo 5. A equação 4.10 está em linguagem matricial. Sua melhor 

visualização para o cálculo das probabilidades previstas para o Modelo 5, com a notação 

“γ ” para os coeficientes, dá-se por: 

 

∑
=

×

×

== P

p

z

z

i
ippk

ijjk

e

ejY

1

)(Prob
γ

γ

              (5.8) 

 

om os coeficientes do Modelo 5 (TABELA 5.3) e as médias amostrais para cada 

 

 próximo passo é substituir os valores acima na mesma equação: 

C

alternativa (TABELA 5.1), pode-se calcular as probabilidades previstas para cada 

marca. Primeiro calculam-se os expoentes da equação 5.8: 

 

747,0327,0755,0144,1434,0A 654321 ×+×+×+×+×+= AAAAAA γγγγγγ  

 136,0067,0118,0144,1567,0B 654321 ×+×+×+×+×+= BBBBBB γγγγγγ

 131,0027,0123,0144,1224,0C 654321 ×+×+×+×+×+= CCCCCC γγγγγγ

602,0001,0004,0144,1327,0D 654321 ×+×+×+×+×+= DDDDDD γγγγγγ  

O

 

863,0A)Prob(Y =
+++

== DCBA

A

eeee
e  

 

ubstituindo-se os valore de eB,  eC  e  eD  no numerador da equação 5.8, tem-se também 

é de longe a marca mais popular dentre as quatro alternativas. 

                                                

S

as probabilidades médias previstas para as marcas B, C e D, que são de 0,065, 0,049 e 

0,023, respectivamente83. Vê-se, então, pelos números acima, que a marca A, em média, 

 
83 Obviamente, a soma das probabilidades previstas das quatro marcas é 1. 
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A vantagem de trabalhar-se com probabilidades previstas é a possibilidade de 

mulações (LIAO, 1994, p. 66). Podem-se mudar os valores das variáveis na TABELA 

 

 

 mesmo

i aplica

domicílio

si

5.1 para simular as probabilidades resultantes em tais situações e, com isto, construir 

cenários diferentes com, por exemplo, preços diferentes. Tal prática pode ser de grande 

implicação gerencial, visto que promoções de preço são muitas vezes feitas no varejo 

sem estudos de seus impactos (NAGLE & HOLDEN, 1995, p. 242). 

 

 

  
 

    

O

fo

amostrais

de compr

estimada 

TABELA

onde “Pro
 TABELA 5.9 – Exemplo de Configuração do Banco de Dados para 
    Duas Ocasiões de Compra 
 procedimento de cálculo das probabilidades previstas usando-se a equação 5.8 

do na construção da TABELA 5.10. Porém em vez de se usarem as médias 

 escolheu a marca C, mas o modelo previu a escolha da marca A (0,70828; 

DOMICÍLIO OLHA Probabilidade
... ... ... ...

SEMANA ESC

 
Fonte: autor desta tese. 

326541255 5 0 0,70828
326541255 5 0 0,21308
326541255 5 1 0,07008
326541255 5 0 0,00856
326541255 9 1 0,91406
326541255 9 0 0,02752
326541255 9 0 0,04856
326541255 9 0 0,00986

... ... ... ...

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

, foram usados os valores das variáveis para cada domicílio i em cada ocasião 

a t.  Para cada observação it, a alternativa com a mais alta probabilidade 

refere-se à alternativa cujo modelo prevê sua escolha. Por exemplo, a 

 5.9 representa as escolhas reais do domicílio 326541255 nas semanas 5 e 9, 

babilidade” refere-se às probabilidades previstas pelo modelo. Na semana 5 o 
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maior probabilidade). Para a semana 9 o modelo previu corretamente a escolha da 

marca A (0,91406; maior probabilidade). 

 

A TABELA 5.10 expõe os valores reais e previstos de probabilidade do Modelo 5. Das 

2.404 observações, o Modelo 5 previu corretamente as escolhas de 2.101, isto é, 87,4%. 

ntretanto, a capacidade de previsão do modelo varia de acordo com a alternativa. Um 

 os valores reais e previstos de probabilidades, construíram-se gráficos para cada 

arca para ilustrar a adequação do modelo sob uma perspectiva diferente dos índices de 

ia sentido, visto que as opções dos domicílios são 

E

excelente índice é obtido para a marca A:  91,8%. Bons índices também são obtidos 

para as marcas B e C: 79,6% e 83,1%, respectivamente. Mas o Modelo previu 

corretamente apenas 27,9% das escolhas para a marca D. Para efeito de comparação, o 

modelo de CHIANG (1991) previu corretamente aproximadamente 70% das escolhas, 

usando uma amostra de calibração de 123 domicílios durante 24 semanas. As previsões 

de GUPTA (1988) também foram pouco precisas para as marcas de menor participação 

de mercado, ao contrário das marcas com alta participação, exatamente como nesta tese. 

 

 

TABELA  5.10 – Valores Reais e Previstos de Probabilidade do Modelo 5

 

 

Além das medidas de validação do modelo discutidas, como o U2 e Pseudo-R2, usando-

A 1.565        57             46             37             1.705       
B 59             258           3               4               324          
C 46             4               261           3               314          
D 35             5               4               17             61            

Total 1.705       324          314          61            2.404       
Capacidade Previsão 91,8% 79,6% 83,1% 27,9% 87,4%

Fonte: autor desta tese.

Previsto Total
Real A B C D

Marcas

se

m

validação tradicionais na literatura. 

 

Uma comparação direta, mesmo gráfica, das probabilidades de compra calculadas pelo 

modelo e as compras reais não far
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medidas por 0 ou 1 e as probabilidades previstas variam entre 0 e 1. Entretanto, como 

observa GUADAGNI & LITTLE (1983), o número esperado de compras da marca num 

intervalo de tempo é facilmente calculado, visto que as compras na categoria são 

disponíveis no banco de dados e as médias das probabilidades de compra no mesmo 

período são dadas pelo modelo. Tais probabilidades são convertidas diretamente em 

participação de mercado, visto que a soma das probabilidades para cada ocasião de 

compra equivale a um, como evidenciado na TABELA 5.9. Sendo N o tamanho da 

amostra e Pi(p) a probabilidade do domicílio i escolher a marca p, mp (a participação de 

mercado prevista da marca p) é dada por: 

 

m

N

i=             (5.9) 

 

O GRÁFICO 5.8. compara as participações reais de mercado com as participações 

previstas (mp) pelo Modelo 5 para cada marca. Os valores usados são as médias das 

articipações de mercado reais e previstas para períodos de cinco semanas. O cálculo da 

= 1

N

pPi

p

∑ )(
 

p

participação real de mercado foi feito da seguinte forma: se no período de cinco 

semanas a marca A foi escolhida 200 vezes, a marca B 80 vezes, a marca C 60 vezes e a 

marca D 20 vezes, as participações das marcas são 55,6%, 22,2%, 16,7% e 5,5%, 

respectivamente. As médias dos valores previstos são representadas pelas linhas 

pontilhadas e as médias dos valores reais pelas linhas contínuas. As curvas das duas 

médias nos quatro gráficos são muito próximas, evidenciando a adequação do Modelo 

5. 
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Fonte: autor desta tese. 
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 FIGURA 5.8 – Flutuação das Participações de Mercado Real e Prevista pelo Modelo 5
       para as Quatro Marcas 
GRÁFICO 5.8 – Flutuações das Participações de Mercado Real e Prevista pelo 
           Modelo 5 para as Quatro Marcas 

 

Já foi dito que a presença de heterogeneidade na probabilidade de compra reduz a 

magnitude da elasticidade. A natureza desta heterogeneidade é ilustrada no GRÁFICO 

5.9, que mostra os histogramas das probabilidades de compra para as quatro marcas, 

obtidas pela equação 5.8. Cada marca ostenta uma certa concentração de compras na 

região de alta probabilidade de compra (exceto a marca D), baixa concentração de 

compras na região de probabilidades intermediárias e uma alta concentração de compras 

onde a probabilidade de compra é próxima de zero (exceto para A, marca de maior 

participação de mercado). 
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Como a capacidade de previsão do Modelo 5 para a marca D foi de apenas 27,9%, o 

gráfico da marca D não é fidedigno. Mas os demais gráficos mostram a distribuição das 

probabilidades de compra e, como visto, a região de probabilidade intermediária 

apresenta baixa freqüência. Isto indica que aqueles domicílios que costumam trocar de 

marca são minoria dentro da amostra, reforçando o efeito da variável COMPRAP 

discutido anteriormente. Para o caso da marca A, em que o coeficiente da variável 

COMPRAA foi não significativo, o GRÁFICO 5.9 apresenta maior freqüência na região 

intermediária de probabilidade para esta marca em relação às demais. 

 

Uma alta probabilidade de compra para uma marca implica numa alta utilidade no 

modelo logit. Como mencionado na discussão do GRÁFICO 4.3, valores muito altos ou 

muito baixos de Uip fazem com que a Pi(p) seja cada vez mais achatada e, portanto, 

insensível às mudanças das ações mercadológicas. O GRÁFICO 5.9 também corrobora 

esta informação, pois a marca A, aquela de menor elasticidade-preço da escolha  

(-0,431), apresenta menos freqüência de valores extremos de Uip.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Probabilidade de Compra – Marca C   Probabilidade de Compra – Marca D 

Probabilidade de Compra – Marca B Probabilidade de Compra – Marca A 

 FIGURA 5.9 – Distribuição da Probabilidade de Compra para as Quatro Marcas 
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GRÁFICO 5.9 – Distribuição da Probabilidade de Compra para as Quatro Marcas 
 
Fonte: autor desta tese. 



 146 

Para a comparação entre os modelos 5 e 6, a TABELA 5.11 apresenta os valores reais e 

 Modelo 5 revelou melhor capacidade de previsão que o Modelo 6 e foi, então, usado 

previstos de probabilidade do Modelo 6. Este modelo previu corretamente as escolhas 

de 1.986 dentre as 2.404 observações, isto é, 82,6% de capacidade de previsão geral. A 

sua capacidade de previsão foi de 88,8%, 71,0%, 72,6% e 23,0%, para as marcas A, B, 

C e D, respectivamente. 

 

TABELA  5.11 – Valores Reais e Previstos de Probabilidade do Modelo 6

 

Previsto Total
Real A B C D

A 1.514        79             74             38             1.705       
B 83             230           7               4               324          
C 73             8               228           5               314          
D 35             7               5               14             61            

Total 1.705       324          314          61            2.404       
Capacidade de Previsão 88,8% 71,0% 72,6% 23,0% 82,6%

Fonte: autor desta tese.

Marcas

 

 

O

para a validação em uma segunda amostra de 123 domicílios em 1.491 ocasiões de 

compra. A principal pergunta na validação deste modelo é: o quão bem ele prevê a 

participação de mercado das marcas em uma amostra obtida no mesmo período de 

análise, mas composta por domicílios diferentes daqueles usados na sua calibração? A 

resposta a esta pergunta está no GRÁFICO 5.10, com a média das participações de 

mercado real e prevista da marca p (mp) (calculada da mesma forma que para o 

GRÁFICO 5.8) para cada período de cinco semanas. Tal medida é representada pela 

linha pontilhada. As linhas contínuas que formam o intervalo de confiança de 90% 

foram obtidas pelos valores de 64,1±  desvio padrão de mp:  

 

N

pPpP
mãoDesvioPadr

n

i
ii

P
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1

1
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−

=
∑
=              (5.10) 
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sendo N o tamanho da amostra e Pi(p) a probabilidade de o domicílio i escolher a marca 

p. A participação de mercado real foi obtida do banco de dados dos 123 domicílios da 

amostra de validação.  

 

É inapropriado comparar a capacidade de previsão do Modelo 5 (TABELA 5.10) com o 

GRÁFICO 5.10, já que este refere-se à validação em uma segunda amostra. Mas é 

interessante observar a característica dinâmica da capacidade de previsão exibida no 

GRÁFICO 5.10, que mostra os valores previstos ao longo do tempo, ao contrário da 

TABELA 5.10, que é estática. Pelo GRÁFICO 5.10, os valores previstos de 

participação de mercado estão dentro do intervalo de confiança de 90% praticamente 

durante todo o período de análise para as quatro marcas (com exceção da marca D) 84. 

 

No GRÁFICO 5.10, para a marca D muitos pontos estão fora do intervalo de confiança, 

corroborando a baixa capacidade de previsão para esta marca evidenciada na TABELA 

5.10. Mesmo para as demais marcas, alguns valores de participação de mercado 

extrapolam o intervalo de confiança do modelo, indicando que este não explica todo o 

fenômeno e, naturalmente, algumas variáveis foram omitidas. Entretanto, é visível no 

GRÁFICO 5.10 que o modelo tem boa capacidade de captar os picos e a tendência da 

participação de mercado das marcas A, B e C ao longo do tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 O intervalo de confiança de 90% foi usado como em GUADAGNI & LITTLE (1983). 
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.3. Modelagem da Quantidade Comprada 

a seção 4.5 mencionou-se a especificação de quatro regressões, uma para cada marca, 
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FIGURA 5.10 - Flutuação das Participações de Mercado Real e Prevista para as Quatro Marcas GRÁFICO 5.10 – Flutuações das Participações de Mercado Real e Prevista para as Quatro 
         Marcas (Amostra de Validação) 
 
Fonte: autor desta tese. 

 

 

 

5

 

 

N

como equações de demanda. As equações foram baseadas em amostras de 1.849, 347, 

339 e 69 observações, respectivamente para as marcas A, B, C e D. De início, um 

modelo menos parcimonioso foi especificado para o teste de algumas hipóteses. Os 

coeficientes e outras estatísticas deste modelo estão na TABELA 5.13. Antes é 
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necessário discutir os diagnósticos de regressão descritos na seção 4.6. Os pontos 

influentes e a normalidade das variáveis quantitativas já foram comentados na seção 5.1 

deste Capítulo, referindo-se às mesmas variáveis que serão usadas nas equações de 

demanda. 

 

A multicolinearidade e a heteroscedasticidade também foram examinadas antes da 

 o problema de heteroscedasticidade foi detectado no modelo pela análise gráfica dos 

 

     Fonte: autor desta tese. 

especificação do modelo final de análise. Como mostra a TABELA 5.12, 

multicolinearidade não parece ser um problema para a especificação das equações de 

demanda, assim como não o foi para o modelo logit. A média de todos os FIV´s em 

cada equação é bem próxima de 1 e em nenhuma equação o valor de  FIV excedeu a 10 

(o valor mais alto é de apenas 1,83).  

 

Já

resíduos. O GRÁFICO 5.11 apresenta os valores previstos ( ŷ ) no eixo da abscissa e os 

resíduos estudentizados no eixo da ordenada para a equação de demanda de cada marca. 

Um exame superficial deste gráfico mostra que a disposição dos pontos não é aleatória, 

indicando presença de heteroscedasticidade. 

 

 

 

Variável A B C D
S 1,00 1,09 1,16 1,09
INTENS 1,01 1,17 1,16 1,31
LEALP 1,01 1,20 1,03 1,44
OCASIAO 1,06 1,36 1,17 1,23
lnPREÇOA 1,83 1,20 1,16 1,19
lnPREÇOB 1,81 1,31 1,25 1,45
lnPREÇOC 1,18 1,19 1,10 1,50
lnPREÇOD 1,11 1,08 1,75 1,19
TAM_FAM 1,07 1,62 1,14 1,08

Média 1,23 1,25 1,21 1,28

Marcas

TABELA 5.12 - FIV´s Para Cada Equação de Demanda 



 150 

Pela TABELA 5.13, nas regressões das marcas A, B, C e D, os valores das estatísticas 

do teste de Breusch-Pagan (descrito na seção 4.6) foram 310,81; 79,10; 59,56 e 13,26; 

respectivamente. O valor crítico (α=5%) para a distribuição de qui-quadrado com 11 

graus de liberdade é 19,67. Exceto para a equação de demanda da marca D, todos os 

valores da estatística do teste excedem o valor crítico, o que leva à rejeição da hipótese 

de homoscedasticidade para as regressões das marcas A, B e C. Assim, os desvios 

padrão dos coeficientes destas regressões foram corrigidos pelo método de WHITE 

(1980), estando os valores da estatística t corretos na TABELA 5.13. A seguir, os 

coeficientes de cada variável e seus testes estatísticos são interpretados, juntamente com 

as hipóteses formuladas com relação às equações de demanda. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

FIGURA 5.11 – Análise dos Resíduos Estudentizados das Equações de Demanda 
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GRÁFICO 5.11 – Análise dos Resíduos Estudentizados das Equações de Demanda 
  
Fonte: autor desta tese. 
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Fonte: autor desta tese. 

 

Variável Coef. A B C D
Intercepto αp0 0,936 2,612** 2,618* 1,625*

(1,858) (3,126) (2,490) (2,521)

Sp αp1 -2,5x10-5 -1,0x10-4 1,3x10-4 -8,1x10-5
(-0,665) (-1,239) (1,091) (-0,879)

lnPREÇOA αAp -0,097 0,082 0,053 0,096
(-1,836) (0,418) (0,196) (0,312)

lnPREÇOB αBp 0,488 -0,072 -0,037 0,012
(1,808) (-0,921) (-0,052) (0,020)

lnPREÇOC αCp 0,028 0,169 -0,200 0,157
(0,260) (0,632) (-1,738) (0,437)

lnPREÇOD αDp -0,103 0,171 0,155 -0,041
(-0,799) (0,549) (0,407) (-1,179)

LEALp αp2 0,717 -0,143 -1,502 -1,04
(1,506) (-0,200) (-1,532) (-0,733)

LEALp * lnPREÇOp αp3 0,486 -0,81 -1,005 -1,765
(0,901) (-0,650) (-1,602) (-1,361)

OCASIAO αp4 -0,135 -1,188 -0,262 -1,261
(-0,731) (-1,262) (-0,393) (-1,337)

OCASIAO * lnPREÇOp αp5 0,451 2,366 2,042 3,373
(1,073) (1,417) (0,664) (1,338)

NTENS αp6 0,511** 0,579** 0,463** 0,289*
(22,187) (11,218) (8,845) (2,167)

TAM_FAM αp7 0,011 0,011 0,087 0,057
(1,672) (1,651) (0,541) (0,772)

R 2  ajustado 0,28 0,39 0,31 0,53
N 1.849 347 339 69
Breusch-Pagan (11gl) 310,81 79,10 59,56 13,26

Estatística t entre parênteses: * significativo 95% de probabilidade; ** significativo 99% de probabilidade.

Marcas

TABELA 5.13 - Equações de Demanda - Modelo Inicial

I
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Termo de correção do “viés de seletividade” – Os valores dos coeficientes  αA1, αA2, 

αA3 e αA4  são todos não significativos pelo teste t. Isto indica que Aρ , ,  e , os 

termos de correlação entre os resíduos do modelo logit

demanda, também não o são. Afinal, como visto na sub-seção 4.5.1, com pre 

positivo por definição, se o parâmetro  for estatisticam

o coeficiente de correlação  também o é. Rejeita-se a hipótese H4, logo: 

 

Não há evidências de que, na estimação conjunta das decisões de escolha da 

marca e quantidade comprada o resíduo do modelo de escolha da marca 

seja correlacionado com os resíduos das equações de demanda. 

 

A correlação de tais resíduos, embora presente em muitos trabalhos empíricos de 

marketing quantitativo, incluindo KRISHNAMURTHI & RAJ (1988) e 

KRISHNAMURTHI & RAJ (1991), não se verifica em outros estudos. Por exemplo, 

GUPTA (1988) encontrou uma correlação entre os quadrados dos resíduos dos modelos 

de escolha da marca e quantidade comprada com valor de -0,02, sugerindo que a 

estimação independente da escolha da marca e da quantidade comprada não introduz 

viés significativo ou ineficiência nos parâmetros estimados. 

 

lnPREÇOp - Na TABELA 5.13 os coeficientes αjp representam as elasticidades-preço 

nas equações de demanda, como demonstrado na sub-seção 4.5.2. Quando , tais 

coeficientes exprimem as elasticidades-preço da quantidade comprada ( ), cujos 

valores e respectivas estatísticas de t estão sombreadas na TABELA 5.13. Quando 

, estes coeficientes correspondem às elasticidades-preço cruzadas da quantidade 

rada ( ). Os coeficientes devem ser lidos na tabela de acordo com  de 

seus subscritos. Por exemplo, sendo αBA = 0,488, caso o coeficiente fosse significativo, 

um aumento do preço da marca B em 1% provocaria um aumento da quantidade 

demandada da marca A em aproximadamente 0,5%. 

 αjp ( ) são positivos, como esperado. Mas a nenhuma 

onclusão se pode chegar sobre os sinais dos coeficientes, visto que eles não são 

Bρ

 e os resíduos das equações de 

o

Cρ

 pσ

ente diferente de zero, 

Dρ

 é sem

ppp σρα =1

pρ

pj =

ppEq

 a ordem

pj ≠

comp pjEq

 

pj ≠Nem todos os sinais de

c
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significativamente diferentes de zero pelo teste t com nível de significância de 5%. Isto 

leva à não rejeição da hipótese H5. Logo: 

  

A variação dos preços das marcas não preferidas pelo do cílio não 

 

mi

influencia a decisão da quantidade comprada da marca preferida, ou seja, 

as marcas  apresentam baixa elasticidade-cruzada da demanda. 

 todos os coeficientes αjp ( ) tiveram sinais negativos, como esperado, indicando 

que um

Entreta

10% p es-preço no 

odelo final das equações de demanda. 

Mais 

KRISHNAMURTHI & RAJ (1991). Uma das explicações para tal resultado pode ser a 

coincidência do período de estabilização da variável PROPp (descrita na seção 4.3) com 

o período de calibração do modelo. Tal limitação não ocorreu no trabalho de 

KRISHNAMURTHI & RAJ (1991). Outra possibilidade é que as diferenças entre tais 

grupos não sejam realmente significativas nas condições em que este estudo foi 

 com

Estados Unidos), outra época e outra categoria (eles pesquisaram a categoria café). 

pj =Já

 aumento de preço na marca causa uma redução de sua quantidade vendida. 

nto, somente os coeficientes das marcas A e C foram significativos ao nível de 

elo teste t. Voltar-se-á, mais adiante, à discussão das elasticidad

m

 

LEALP e LEALP*lnPREÇOP - Da mesma forma que no modelo logit, para distinguir 

os domicílios leais dos não leais com relação à sensibilidade ao preço, a interação das 

variáveis LEALp e PREÇOp foi incluída nas equações de demanda. Os coeficientes αp2 e 

αp3, intercepto e inclinação diferenciais, respectivamente, não foram significativos pelo 

teste t com nível de significância de 5% para todas as marcas. Isto leva à não rejeição da 

hipótese nula e, portanto, a rejeição da hipótese H6. Assim:  

 

Não há evidências de que compradores leais a uma determinada marca 

sejam mais sensíveis do que os não leais à variação de preços na decisão da 

quantidade comprada. 

 

uma vez não há diferença significativa na sensibilidade ao preço entre domicílios 

leais e não leais a uma determinada marca, ao contrário dos resultados obtidos por 

realizado, pois, em comparação  o estudo de  KRISHNAMURTHI & RAJ (1991), 

se trata de outra cultura de consumo (estes autores realizaram suas pesquisas nos 
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OCASIAO - A abordagem da variável categórica para a comparação de duas regressões  

mbém foi realizada para comparar grupos de consumidores que compram com maior 

freqüên

e incli

nível d  rejeição da 

ipótese nula, rejeitando-se a hipótese H7 para todas as marcas. Daí: 

stes resultados podem advir de limitação metodológica, pois a variável OCASIAO 

om demais consumidores, 

ue não foram capturados pelo banco de dados usado nesta tese. 

 

TAM_

regress  modelo inicial. Mas tal análise será feita agora com 

ase no modelo final, no qual foram excluídas as variáveis que, em todas as regressões, 

ta

cia daqueles que compram esporadicamente. Os coeficientes αp4 e αp5, intercepto 

nação diferenciais, respectivamente, não foram significativos pelo teste t com 

e significância de 5% para todas as marcas. Isto aponta para a não

h

 

Não há evidências de que consumidores que compram com maior 

freqüência na categoria sejam mais sensíveis ao preço, por estabelecerem 

seus preços de referência com maior facilidade. 

 

E

classifica a freqüência de compra dos domicílios apenas na categoria achocolatados e na 

rede Delta®. Mas domicílios podem melhor estabelecer seus preços de referência e, por 

conseguinte, serem mais sensíveis ao preço, por meio de mais visitas às lojas, que não 

resultem em compra efetiva na categoria estudada. Eles podem também adquirir 

conhecimento do mercado com visitas às outras lojas não estudadas e exposição a outras 

fontes de informação, como propaganda e relacionamento c

q

FAM - A variável TAM_FAM foi significativa ao nível de 10% para as 

ões das marcas A e B no

b

se mostraram não significativas. Este modelo final das equações de demanda, mais 

parcimonioso, está na TABELA 5.14.  

 

A TABELA 5.14 também contém os valores das estatísticas do teste de Breusch-Pagan, 

que foram 334,76; 81,22; 46,21 e 9,64, respectivamente para as marcas A, B, C e D.  O 

valor crítico (α=5%) para a distribuição de qui-quadrado com 3 graus de liberdade é 

7,81. Todos os valores da estatística do teste excedem o valor crítico, o que leva a 

rejeitar a hipótese de homoscedasticidade para todas as regressões. Portanto, os desvios 

padrão de todos os coeficientes estão corrigidos. 
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Variável Coef. A B C D
Intercepto α 1,554** 2,517** 1,540** 2,886**

(21,180) (8,689) (3,400) (4,755)

lnPREÇOp α -0,159* -0,025 -0,349*

Marcas

TABELA 5.14 - Equações de Demanda - Modelo Final

 

 

2

Breusch-Pagan (3gl) 334,76 81,22 46,21 9,64
F calculado 230,87 56,57 48,97 6,26

Estatística t entre parênteses: * significativo 95% de probabilidade; ** significativo 99% de probabilidade.

p0

pp -0,081
(-2,078) (-0,338) (-1,963) (-1,545)

INTEN
p6

TAM_ 0,080 0,071
(1,968) (4,164) (0,682) (0,881)

R  ajustado 0,37 0,33 0,30 0,42
N 1.849 347 339 69

Fonte: autor desta tese.

S α 0,505** 0,484** 0,508** 0,320**
(21,829) (8,776) (9,980) (3,848)

FAM αp7 0,014* 0,065**

O teste F foi aplicado para a testar a significância global de todos os coeficientes das 

densidade de Kernel, em que a distribuição dos 

síduos nas quatro regressões tende a se aproximar da distribuição normal. Isto é 

regressões e seu valor calculado está também na TABELA 5.14. Os valores calculados 

230,87; 56,57; 48,97 e 6,26 são maiores que o valor de tabela para significância de 1%. 

Rejeita-se, então, a hipótese nula de que todos os coeficientes sejam iguais a zero. 

 

O GRÁFICO 5.12 mostra funções de 

re

condizente com os pressupostos do modelo clássico de regressão linear, que visa não só 

a estimativa do coeficiente, mas também a sua inferência, ou seja, o seu teste de 

hipótese (GUJARATI, 2000, p. 93). 
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FIGURA 5.12 – Função Kernel dos Resíduos das Equações de Demanda  
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GRÁFICO 5.12 – Densidade de Kernel dos Resíduos das Equações de Demanda 

Fonte: autor desta tese. 

Retornando-se à análise da variável TAM_FAM, observa-se que seus coeficientes têm 

Quanto maior o tamanho da família, maior a quantidade comprada das 

marcas A e B, mas não há evidências da relação destas variáveis para as 

marcas C e D. 

sinais positivos como esperado e, no caso do modelo final, são significativos para as 

marcas A e B ao nível de pelo menos 5% de significância (no modelo inicial eram 

significativos apenas ao nível de 10%). Isto indica que a hipótese H8 não pode ser 

rejeitada para as marcas A e B, mas o é para as marcas C e D. Logo: 
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Esta hipótese não é óbvia, embora possa parecer à primeira vista. Sua obviedade 

depende da categoria do produto estudada. Espera-se que um maior tamanho de família 

resulte em maior consumo apenas em categorias específicas. Achocolatado, por 

exemplo, é um produto consumido por pessoas de praticamente todas as idades. Se 

fosse uma categoria como café, o tamanho da família poderia não ser importante na 

quantidade consumida, pois crianças, que formam famílias maiores, não consomem ou 

consomem pouco café. 

 

Pelo fato do banco de dados utilizado nesta tese conter uma combinação de seção 

cruzada com série temporal, KRISHNAMURTHI & RAJ (1988) recomendam 

incorporar variáveis que captem a heterogeneidade da seção cruzada, como INTENS 

(que se refere à intensidade de compra do domicílio na categoria estudada) e tamanho 

da família, já mencionada. Os coeficientes de INTENS são significativos em todas as 

regressões nos dois modelos e seus sinais são positivos, como esperado. A categoria 

base nesta variável é o grupo de domicílios com baixa intensidade de consumo. Por 

exemplo, para a marca A, ceteris paribus, os domicílios de alta intensidade de consumo 

mostram um consumo marginal da marca de 0,505 unidades. Lembrando-se que a 

unidade da variável dependente é o logaritmo natural da quantidade em 100 gramas, o 

consumo marginal dos domicílios de consumo intenso sobre a categoria base é, então, 

de 165,7 gramas. 

 

Os coeficientes αPP, que representam , têm sinais negativos em todas as equações, 

omo esperado, indicando que um aumento no preço reduz a quantidade consumida, 

 fato de αBB e αDD não serem significativamente diferentes de zero leva à conclusão 

que tai

 ppEq

c

ceteris paribus. Entretanto, esta afirmação é verdadeira apenas se houver significância 

estatística, que é o caso dos coeficientes das marcas A e C (αAA e αCC). No modelo 

inicial estes coeficientes eram significativos ao nível de 10%, mas no modelo final são 

significativos ao nível de 5%. 

 

O

s marcas são inelásticas com relação ao preço ( )10 <≤ ppEq . Resta saber se as 

 A e C também são inelásticas ou se são elásticas ( )1≥Eq . Para isto, basta ppmarcas
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testar as hipóteses nulas de que  e , já que os sinais destes 1−≤AAα 1−≤CCα

e     =t

 nível de signi

 

nor participação de m

ambém m

 

buição de t ficância de 5%, com 1.845 e 

35 graus de liberdade para as ma e C, respectivamente, é 1,645 (teste unicaudal 

as marcas A, B, C e D,  mo são -0,59, -3,101, -3,092 e -3,392, 

respectivamente. A marca A, de ma ipação, é inelástica perante as dem is, que 

são similarmente elásticas. A ma e e ais 

ão ao preço. A TA 5 t ostra que ior que 

 para todas as marcas analisadas. 

 para um

rcas A 

stradas na TABELA 5.15,

ior partic

rca D, de m

BELA 5.1

-0,159 -0,025 -0,349 -0,081

-0,590 -3,101 -3 -3,392

Fonte: autor desta tese.

ppEt

p

coeficientes são negativos. O teste t é usado para tanto. Calcula-se o valor de t pela 

equação 4.23 para as marcas A e C: 

 

078,2
)1(159,0

−
−−−

A 963,1
)1(349,0

−
−−−

C

 

O valor crítico da distri

405,0−==t  332,0−= 

3

à direita). Assim sendo, não se rejeita a hipótese nula (Ho: 1−≤α ), já que tP ≤  1,645. 

Portanto, pode-se dizer que A e C são marcas elásticas ao preço para a quantidade 

comprada. Os resultados aqui encontrados de diferentes elasticidades para diferentes 

marcas corroboram os trabalhos empíricos anteriores abordados no Capítulo 2 sobre a 

grande variação da elasticidade-preço. 

 

De acordo com a equação 4.41 e as tabelas 5.6 e 5.14, as elasticidades totais ( Et ) para  

elástica com relaç

PP

pp

a

rcado, é a m

 é mappEe

ppEq

 

 

Elasticidade
A

Marcas

TABELA 5.15 - Decomposição das Elasticidades-Preço das 4 Marcas

B C D
-0,431 -3,076 -2,743 -3,311

,092

ppEe

pEq
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A validação das equações de demanda foi prejudicada pelos baixos valores do 

oeficiente múltiplo de determinação (R2 ajustado) para todas as quatro regressões. Isto 

indica que, como mostra a TABELA 5.14, por volta de apenas 30 a 42% da variação na 

variável dependente é explicada pela variação nas variáveis independentes. Assim,  

ptou-se por não validar o modelo para testar sua capacidade de previsão numa segunda 

píricos expostos no Capítulo 4. Desde a análise 

icial dos dados, com a estatística descritiva, passando pelos modelos de escolha e 

que podem contribuir para o avanço da ciência e disciplina de marketing no Brasil. 

Disto, entre outros assuntos, trata o próximo Capítulo. 

 

c

o

amostra, já que quanto menor o valor de R2, menor a confiança na capacidade de 

previsão da reta de regressão. Assim, mesmo que o modelo final apresentasse razoável 

validade numa segunda amostra, tal validade seria pouco confiável (GUJARATI, 2000, 

p. 198). 

 

No geral este Capítulo apresentou os resultados empíricos, bem como os discutiu, 

usando as técnicas e procedimentos em

in

quantidade e suas tentativas de validação, há elementos teóricos e implicações práticas 
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CAPÍTULO 6 

 

 

6.1. Conclusões Gerais 

 

 

O objetivo geral desta tese foi estimar, no contexto varejista brasileiro, a elasticidade-

preço, decomposta em elasticidade-preço da escolha da marca e elasticidade-preço da 

quantidade comprada, bem como discutir as implicações de tal decomposição para a 

categoria específica de achocolatados. Isto usando dados escaneados. 

 

Modelar as decisões de compra (escolha e quantidade) com o método descrito nesta tese 

proporciona uma análise útil das diferentes naturezas das elasticidades nestes dois 

estágios da decisão de compra. Tal análise não é possível quando se estima apenas a 

elasticidade-preço da demanda (η) encontrada em textos tradicionais de marketing e 

economia. Por exemplo, as marcas B e D apresentaram baixa85 elasticidade-preço da 

quantidade ( ) -0,025 e -0,081, respectivamente (TABELA 5.15). Mas suas 

) possuem magnitudes maiores (-3,076 e –3,311, 

respectivamente). Por outro lado, a natureza da decomposição da elasticidade-preço 

para a marca A é oposta. Esta m rca apresenta um valor relativamente mais alto da 

= -0,159), mas sua elasticidade-preço da escolha 

da marca ( ) é relativamente baixa (-0,431). Já a marca C apresenta um outro perfil 
                                                

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

Neste Capítulo final são sintetizadas as respostas às questões de pesquisa delineadas na 

seção 1.2. Em seguida são abordadas as contribuições da pesquisa empírica, assim como 

as suas implicações gerenciais para o varejo no Brasil. O Capítulo é finalizado com as 

discussões das limitações desta tese e sugestões para pesquisas futuras. 
 

ppEq

elasticidades-preço da escolha (

elasticidade-preço da quantidade (

pp

ppEe

a

Eqpp

Ee
 

85 As magnitudes das elasticidades são analisadas com base em seus valores absolutos (no módulo). 
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de elasticidade decomposta: icidade-preço da quantidade  

= -0,349) em relação às demais marcas e um valor da elasticidade-preço da 

escolha da marca ( = -2,743) também alto. As elasticidades totais ( ) para  as 

3,092 e -3,392, respectivamente, m strando que 

a elasticidade da escolha tem o maior efeito sobre a elasticidade total, congruente com 

os resultados de GUPTA (1988) e KRISHNAMURTHI & RAJ (1991). Esta estimação 

 implicações gerenciais úteis discutidas na próxima seção. 

 

Sete questões de pesquisa foram delineadas no Capítulo 1. A primeira refere-se à 

influência da lealdade do consumidor sobre os valores da elasticidade-preço da 

dade ) e elasticidade-preço da escolha ( ) de uma marca específica. Os 

dos i  que a lealdade, da forma como este construto foi definido nesta tese, 

idade-preço da escolha 

 (Modelo 5 na TABELA 5.3).  Ela também não influencia a 

do icílios na 

ria sobre sticidade-preço. Pesquisas anteriores nos E  Unidos 

a m
86

em 

ncionado adiante, à vista da controvérsia do assunto no marketing. 

maior valor da elast

( ppEq

ma

conjunta tem

uanti

sulta

coeficientes 

atego

me

ppEe

rcas A, B, C e D são -0,59, -3,101, -

5pγ

a ela

ppEt

o

), pela não significância dos 

s dom

stados

(BUCKLIN & GUPTA, 1992; ROSSI et al., 1996; CHINTAGUNTA & GUPTA, 1996; 

citados por AINSLIE & ROSSI, 1998) detectaram uma fraca relação entre 

características dos domicílios (como freqüência de compra) e elasticidades de variáveis 

do composto mercadológico (incluindo o preço). Nesta tese não apareceram evidências 

de que consumidores que compram com maior freqüência na categoria sejam mais 

sensíveis ao preço na quantidade comprada. Poderia haver evidências no que tange à 

elasticidade-preço da escolha d arca, como no trabalho de AINSLIE & ROSSI 

(1998), que usaram o método Bayesiano  em suas análises. Estudos que tratem da 

relação entre freqüência de compra e as duas elasticidades-preço (escolha e quantidade) 

demandam novos métodos e pod ser interessantes em pesquisas futuras, como 

                                                 

( ppEq

ndicam

4pγ e 

ppEe

ppEe(

q

re

não influencia a elastic

elasticidade-preço da quantidade ( ppEq ), pela não significância dos coeficientes 2pα e 

3pα  (TABELA 5.13).   

 

A segunda questão diz respeito à influência da freqüência de compra 

c

86 Uma descrição básica sobre este método é encontrada em GREENE (2000, p. 402). GELMAN et al. 
(1996) o aborda de maneira mais profunda e detalhada. 
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A terceira questão relaciona-se às magnitudes das elasticidades-preço cruzada da 

escolha da marca ( ) e das elasticidades-preço cruzada da quantidade comprada 

( pjEq ). Viu-se que a variação dos preços das marcas não preferidas pelo domicílio não 

influencia a decisão da quantidade comprada da marca preferida, ou seja, as marcas 

apresentam baixa elasticidade-cruzada da demanda. Com relação à elasticidade-cruzada 

da escolha, todas as marcas também são inelásticas, exceto a marca A 

pjEe

(TABELA 5.6). 

ara esta marca, os resultados são congruentes com os obtidos por KRISHNAMURTHI 

 sit

 

A quarta questão envolve a relação entre renda domiciliar e preços das marcas 

ma

alta probabilidade de escolha de marcas de preço mais alto, como 

sperado. Partindo-se do pressuposto de que há alta correlação entre preço e qualidade 

lo de escolha não 

é correlacionado com os resíduos das equações de demanda, contradizendo as 

P

& RAJ (1988), que concluíram que os preços das marcas concorrentes são importantes 

somente na decisão de escolha da marca, e não na decisão da quantidade a comprar. Nos 

resultados aqui encontrados tem-se, portanto, uma uação de heterogeneidade de 

elasticidade cruzada para as marcas, que pode ser uma informação relevante ao gerente 

de categoria de marcas na concepção de promoções de preços. 

escolhidas pelos domicílios. Os resultados indicam que domicílios com rendas is 

s apresentam maior 

e

(ALLEMBY & ROSSI, 1991), os domicílios estudados estão maximizando sua 

utilidade também pela busca de qualidade, de acordo com a tradicional literatura 

mercadológica (BEN-AKIVA & LERMAN, 1985, p. 361). 

 

A quinta questão trata do estado de dependência. Os resultados mostram que a marca A, 

a de maior participação de mercado, é a menos propensa a obter o estado de 

dependência ou feedback de sua compra pelos domicílios (a hipótese H2 não foi 

rejeitada para as marcas B, C e D). Esta, também, é uma questão que varia de marca 

para marca, tendo implicações úteis para os varejistas e fabricantes. 

 

A sexta questão aborda a dependência das decisões de escolha da marca e quantidade 

comprada sob o ponto de vista econométrico. Na estimação conjunta da decisão de 

escolha da marca e quantidade comprada nesta tese, o resíduo do mode

conclusões de KRISHNAMURTHI & RAJ (1988), mas de acordo com os resultados 
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encontrados por GUPTA (1988). Isto indica que as duas decisões de compra são 

rime

para a teoria de marketing e para os profissionais de mercado. Primeiro, esta tese 

sinaliza aos pesquisadores brasileiros de marketing a importância de testarem tal 

correlação quando se estimam duas ou mais equações, que a priori não são 

independentes (nesta tese, a escolha da marca e a quantidade comprada poderiam não 

ser decisões independentes). Segundo, este teste ajuda a evitar o uso de parâmetros 

viesados e inconsistentes em modelos empregados por profissionais de marketing. Por 

exemplo, pequenas variações nos desvios padrão dos coeficientes podem influenciar os 

testes de hipótese e, conseqüentemente, as decisões dos profissionais de varejo, que 

muitas vezes lidam com situações envolvendo milhões de Reais numa única tática de 

promoção de preços. Logo, análises ou previsões baseadas em estimadores viesados e 

inconsistentes podem levar a prejuízos irreparáveis. 

 

A sétima e última questão contempla a relação entre o tamanho da família e a 

quantidade comprada na categoria em estudo. A hipótese H8 (quanto maior o tamanho 

da família, maior a quantidade comprada do produto) não foi rejeitada apenas para as 

marcas A e B, indicando que, quanto maior o tamanho da família, maior a quantidade 

comprada das marcas A e B, aquelas que apresentam maior preço. Entretanto, os 

coeficientes da variável TAM_FAM são positivos para todas as marcas, como esperado 

e congruente com os resultados de KRISHNAMURTHI & RAJ (1991). 

 

Com relação à validação, o modelo de escolha da marca revelou satisfatória capacidade 

de previsão, frente aos modelos descritos na literatura. Considerando-se o fator tempo, o 

modelo também apresentou boa capacidade de captar os picos e a tendência da 

participação de mercado das marcas, principalmente para A, B e C. A grande 

variabilidade das variáveis explicativas no nível de domicílio, somente obtida com 

dados escaneados, foi importante para a calibração do modelo e sua validação. Como 

observa GUADAGNI & LITTLE (1983), são os núcleos familiares, e não os mercados 

como um todo, que respondem às ações dos fabricantes e varejistas. O método de 

validação usado nesta tese, por sua simplicidade, também pode ser implementado no 

ambiente empresarial. 

estatisticamente independentes e a exclusão dos termos de correção do “viés de 

seletividade” não resulta em estimadores viesados e inconsistentes. Apesar de ser, à 

p ira vista, uma questão mais econométrica do que mercadológica, há implicações 
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Outra característica dos modelos articulados nesta tese, tanto o de escolha quanto o de 

quantidade, é a sua parcimônia. Segundo SHUGAN (2002), modelos empíricos devem 

buscar a descrição da realidade de maneira parcimoniosa na busca da compreensão das 

possíveis relações entre variáveis. A realidade já existe em riqueza de detalhes e talvez a 

única vantagem de um modelo sobre a realidade seja a sua simplicidade.  

 

 

 

6.2. Contribuições da Pesquisa e Implicações Gerenciais 

 

 

Nesta tese, um objetivo complementar aos objetivos propostos na seção 3.1 é difundir o 

método de decomposição da estimação da elasticidade-preço usando dados escaneados 

para sua aplicação no varejo brasileiro, na tentativa de atender ao critério de 

ragmatismo (SHETH et al., 1988, p. 32) de avaliação teórica em marketing. As 

todas as 

analisadas, como aponta a TABELA 5.15. Assim, caso o varejista não analise a 

elasticidade-preço de maneira decomposta, ele não terá informação sobre o impacto de 

uma promoção de preços em cada um dos estágios de compra (escolha da marca e 

quantidade).  

 

O valor relativamente baixo da elasticidade-preço da quantidade ( ) sugere que a 

o de compras futuras pelos domicílios e táticas de promoções 

p

observações nesta seção tentam empregar tal critério. 

 

Para muitas categorias de produtos, promoções de preço são mais prováveis de induzir à 

mudança da marca do que resultar em aumento de quantidade vendida para o mesmo 

domicílio (KRISHNAMURTHI & RAJ, 1991). Este parece ser o caso da categoria 

achocolatados estudada nesta tese, pois a elasticidade-preço da escolha da marca ( ppEe ) 

é maior que a elasticidade-preço da quantidade comprada ( Eq ) para pp marcas 

pp

estocagem do produto pelos domicílios parece não ter acontecido no período de análise, 

pois se trata de uma categoria de alimento que pode ter o sabor alterado e o prazo de 

validade expirado com o tempo. Isto indica que promoções de preço não estão 

provocando antecipaçã

Eq
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visando a troca de marcas podem ser mais eficazes. Isto também varia de marca para 

 elasticidade-

reço da quantidade ), como no caso das marcas B e D, indicam que promoções 

de preço visando aum ntar o consumo dos domicílios que preferem tais marcas não são 

decisões inteligentes, pois elas têm efeito icílios para as respectivas 

marcas e não o aumento da quantidade comprada por parte daqueles que normalmente 

já as compram. O me  ocorre para a ma arca A apresenta um maior 

equilíbrio entre as m gnitudes das duas elasticidades, embora a elasticidade-preço da 

escolha da marca ( ) ainda seja maior que a elasticidade-preço da quantidade 

 e ações de preço para diferentes 

arcas e objetivos de promoção de preços.  

inada 

m ta

estimar as elasticidades das outras variáveis do modelo de escolha, para saber a 

influência que elas têm no estado de dependência de cada marca. Assim, ações de 

marketing específicas a determinadas variáveis, como a discriminação de preços, 

poderiam reverter o estado de dependência de certas marcas, caso desejável. 

 

Heterogeneidade de resultados nas diversas marcas também foi obtida para a 

elasticidade-preço da escolha da marca, com as marcas B, C e D sendo inelásticas, mas 

marca, como evidenciado na TABELA 5.15. 

 

Os resultados desta tese mostram que as variações de preços, na categoria estudada, têm 

maior efeito de mudança das ou para as marcas B, C e D em relação à marca A. Altos 

valores da elasticidade-preço da escolha da marca ( ppEe ) sobre valores da

( ppEq

e

smo

a

Ee

de captar novos dom

rca C. Já a m

p

pp

( ppEq ). Logo, não só a elasticidade-preço apresenta alta variação entre marcas na 

mesma categoria, como mencionado na sub-seção 2.3.2, mas suas magnitudes 

decompostas também, reclamando diferentes decisões

m

 

O fato de algumas marcas apresentarem estado de dependência pelos domicílios, ao 

contrário de outras, traz implicações práticas para os gerentes de categorias de 

supermercados, que administram especificamente as marcas de uma determ

categoria. Profissionais de marketing que se defrontam co is situações poderiam 

não A. Logo, pode-se aumentar a probabilidade de escolha das outras marcas com o 

aumento de preço de A, em vez de reduzir-se o preço daquelas marcas. Isto pode 

acontecer se B, C ou D forem marcas próprias e se desejar aumento de suas 

participações de mercado sem comprometer suas lucratividades via redução de preços. 
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Não há aqui evidências de que compradores leais a uma determinada marca sejam 

enos sensíveis do que os não leais à variação de preços nas decisões de escolha da 

 não ser eficazes na categoria. 

análises devem ser feitas, o que é facilitado pelo uso dos dados escaneados.  

 

Finalmente, o método aqui empregado permite trabalhar com probabilidades previstas, 

tendo a vantagem da possibilidade de simulações (LIAO, 1994, p. 66). Pode-se 

construir cenários de táticas de promoções de preços pela simulação de diferentes níveis 

de preços e comparação das participações de cada marca dentro do mix de marcas das 

empresas que vierem a utilizar este instrumento. 

Futura 

m

marca e quantidade comprada. Isto indica que estratégias de segmentação de mercado 

baseadas em lealdade (da forma como operacionalizada nesta tese), visando a promoção 

de preços e a discriminação de preços, podem

Obviamente, este resultado pode variar ao longo do tempo e, portanto, contínuas 

 

 

 

6.3. Limitações e Sugestões para Pesquisa 

 

 

Há limitações nesta tese, principalmente aquelas resultantes de deficiências 

metodológicas e de característica dos dados, descritas a seguir.  

 

 

 

6.3.1. Limitações Relativas aos Dados 

 

 

O estudo empírico desta tese é baseado exclusivamente em dados escaneados que, 

apesar de suas vantagens descritas, não fornecem informações psicográficas e 

atitudinais. Estas só poderiam ser obtidas com um levantamento, que poderia auxiliar 

também na  caracterização das preferências dos domicílios por determinadas marcas. 

Afinal, as variáveis demográficas utilizadas no modelo (renda per capita e tamanho da 

família) são insuficientes para captar a heterogeneidade dos domicílios. 
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Algumas variáveis ou fenômenos mercadológicos importantes não puderam ser 

incorporados ao banco de dados; por exemplo, a qualidade dos displays para as marcas,  

a propaganda na mídia feita pelo fabricante e o espaço ocupado por cada marca na 

gôndola87. Além disto, o banco de dados não inclui promoções relâmpago de preços em 

determinadas lojas, que duram apenas alguns minutos.  

 

Outra limitação diz respeito ao não controle das compras feitas pelos domicílios em 

cais fora da rede Delta®. Tal limitação, contudo, foi minimizada pelo fato de o banco 

uitas das limitações metodológicas são conseqüências de limitações do banco de 

 vezes que cada marca é comprada 

or cada domicílio, em relação às compras anteriores) foi operacionalizada apenas 

urante oito semanas, coincidindo com o período de calibração. Isto decorreu da 

riável LEALp e para a 

alibração do modelo. Por outro lado, uma série temporal tão longa poderia também 

presentar limitações num estudo de bens de conveniência, devido ao encurtamento do 

iclo de vida dos produtos (LAMBIN, 2000, p. 314) e ao fato de novas marcas, sabores 

ntinuamente no mercado brasileiro. 

imitações também houve na operacionalização da variável OCASIAO, usada na 

lo

de dados conter apenas clientes com alta intensidade de compra nesta rede. 

 

 

 

6.3.2. Limitações Metodológicas 

 

 

M

dados. Por exemplo, a variável PROPp (proporção de

p

d

escassez de dados ao longo do tempo. Caso se tivesse uma série temporal mais longa, 

poder-se-ia usar períodos distintos para a estabilização da va

c

a

c

e outras variações serem introduzidos co

 

L

hipótese H7 sobre a influência da freqüência de compra na elasticidade-preço. Esta 

variável classifica a freqüência de compra dos domicílios apenas na categoria 

achocolatados e na rede Delta®. Todavia, como descrito no Capítulo anterior, domicílios 

                                                 
 Entretanto, o espaço ocupado por cada marca na gôndola permaneceu constante ao lo
análise. Uma variação relativa destes espaços seria uma limitação mais séria. 

87 ngo do período de 
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podem melhor estabelecer seus preços de referência por vários outros motivos que não 

lios com intensidade de compra 

a categoria (heavy users) (MALHOTRA, 1999, p. 219). 

.3.3. Pesquisas Futuras 

eclamam correções em pesquisas futuras. Nesta sub-

ção outras recomendações são articuladas, com o propósito de estimular 

esquisadores de marketing a prosseguirem avançando o conhecimento no Brasil dentro 

ma pressuposição típica de modelos probabilísticos de escolha de marca, incluindo o 

ambiente varejista cada vez mais complexo, com múltiplas alternativas de categorias de 

                                                

foram capturadas pelo banco de dados. 

 

Por fim, os resultados obtidos aqui ainda carecem de validade externa, pois os modelos 

usados descrevem fenômenos que ocorrem dentro de uma rede varejista específica, 

englobando apenas uma categoria de produto e domicí

n

 

 

 

6

 

 

Muitas das limitações apontadas r

se

p

da linha de pesquisa desta tese.  

 

Em estudos de escolha da marca, esta é a unidade mais importante de análise. 

Entretanto, dentro da loja a marca passa a ser uma linha ampla, que engloba várias 

unidades de manutenção de estoque88, como sabores e tamanhos de embalagem. As 

escolhas dos consumidores, portanto, não se restringem às marcas e à quantidade 

comprada, abrangendo também tais unidades de manutenção de estoque, que não foram 

consideradas nesta tese. Para pesquisadores interessados nisto, recomenda-se iniciar 

com FADER & HARDIE (1996). 

 

U

modelo logit, é que todos os domicílios estudados possuem o mesmo conjunto Cp de 

alternativas, ou seja, podem escolher todas as alternativas da categoria do produto 

estudada. Este pressuposto baseia-se na visão de que o consumidor é um tomador 

racional de decisão, capaz de processar grande quantidade de informação. Num 

 
88 Do inglês stock-keeping units (SKUs). 
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produtos, marcas e unidades de manutenção de estoque, tais consumidores podem 

adotar procedimentos de simplificação do processo de escolha, estabelecendo um 

bconjunto inicial de alternativas, o “conjunto de consideração”, que varia entre 

studos que tratem da relação entre características domiciliares (como freqüência de 

ompra) e elasticidades das variáveis mercadológicas são controversos no marketing e 

emandam novos métodos quando dados escaneados são usados. Trabalhos importantes 

m os de AINSLIE & ROSSI (1998) e BELL & LATTIN 

998). 

e compras futuras (estocagem) pelos domicílios que 

ormalmente já optam por ela? Os que desejarem responder a esta questão de pesquisa 

lvez nos dias de hoje esta afirmação faça muito mais 

ntido para a pesquisa de marketing no Brasil do que para a literatura estrangeira de 

su

consumidores. Este subconjunto não foi avaliado previamente nesta tese, devido a 

limitações do banco de dados. Aos interessados neste aspecto sugere-se MEYER & 

KAHN (1991) e SIDDARTH et al. (1995). 

 

E

c

d

sobre este assunto inclue

(1

 

Outro ponto a considerar em pesquisas futuras no varejo brasileiro diz respeito a uma 

questão que intriga varejistas de todo o mundo (GUPTA, 1998): o aumento nas vendas 

de uma marca em promoção de preços deve-se à migração de outros domicílios para 

esta marca ou à antecipação d

n

no Brasil podem iniciar com GUPTA (1998) e AILAWADI & NESLIN (1998). 

 

Espera-se que algumas das sugestões de pesquisa aqui relatadas sejam consideradas 

num futuro próximo. Como observa ANDERSON (1983), muito da pesquisa em 

marketing até o início da década de 1980 era fragmentada e dispersa, pouco 

comprometida com a pesquisa realmente direcionada para uma teoria programada, com 

base em uma rede nomológica. Ta

se

marketing. Acredita-se que esta tese tenha contribuído para a formação desta rede 

nomológica, na tentativa de satisfazer o critério de sintaxe89 descrito por SHETH (1988, 

p. 32). Aqui se concebeu um modelo de decomposição da elasticidade-preço baseado na 

organização da literatura de marketing e econometria, pela primeira vez no país usando-

                                                 
89 O critério “sintaxe” (estruturação e organização da teoria) é composto pelos elementos “estrutura” 

(conceitos propriamente definidos e integrados para formar uma forte rede nomológica) e 
“especificação” (relações entre os conceitos bem especificadas de maneira a delimitar hipóteses) 
(SHETH et al., 1988, p. 32). 
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se dados escaneados do varejo brasileiro para explicar relações entre a resposta do 

consumidor e variáveis mercadológicas, atributos das marcas e características 

individuais. 
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