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RESUMO 

 
Os leilões online são uma importante ferramenta de apoio as atividades econômicas 
e ao comércio eletrônico além de oportunidade de negócios, movimentando 
expressivos volumes monetários e contribuindo para a comercialização de produtos e 
serviços. Alguns leilões em 2016 movimentaram US$ 45 bilhões em vendas pela 
internet e estão cada vez mais populares. Yahoo, Amazon e eBay sozinhos 
movimentaram em 2010 US$ 53,5 bilhões (excluindo automóveis), sendo que no ano 
de 2018 somente o eBay obteve uma receita líquida de 10,7 U$ bilhões (J. C. 
Bockstedt, Goh, & Ng, 2013; Statista.com, 2019). No Brasil, um único site agrícola, 
em 2017, movimentou R$ 135 milhões (Edicaodobrasil.com.br, 2017). Outro aspecto 
a considerar, explorado em TI e áreas afins, se relaciona ao uso de moedas virtuais, 
possibilitando transações de compra e venda e, portanto, uma alternativa para leilões 
online. Empresas, atualmente, começam a associar esta moeda aos programas de 
recompensas, em que usuários podem se beneficiar de seus pontos adquiridos 
através do consumo de produtos e serviços trocando-os por moedas virtuais próprias 
e em seguida os utilizando como lances em uma plataforma de leilão online. Esta 
associação entre leilões online e moedas virtuais para lances adquiridos por pontos 
de programas de fidelidade não foi explorada pela academia e o estudo objetivou 
contribuir com o entendimento sobre a taxonomia do licitante comparado a estudos 
anteriores e inserir maior análise sobre o comportamento do licitante, aos programas 
de incentivo das organizações como uma alternativa para o comércio eletrônico. Ao 
entender melhor o tipo de licitantes procura-se identificar se este mecanismo 
influencia a atratividade e permanência do licitante ao utilizar como lance uma moeda 
virtual adquirida, não mais de seus recursos financeiros, mas por pontos obtidos em 
seu programa de recompensa. Para as empresas trata-se de uma alternativa de 
manutenção dos seus clientes, possibilitando recuperar por meio do leilão, 
atratividade e, consequentemente, alavancar produtos e obter lucros e que não foi 
explorado com esta visão pela academia. Esta taxonomia de comportamento foi 
identificada por autores como Bapna e Góes em outros modelos de leilões online, bem 
como na utilização de moedas reais, classificando-os em clusters de licitantes. 
Inicialmente e, por meio do monitoramento de um leilão virtual, que utiliza pontos de 
fidelidade, por meio de um programa para a coleta foram obtidos mais de nove milhões 
de lances em três meses de acompanhamento, e com seus resultados se buscou 
identificar esta taxonomia de comportamentos utilizando análises exploratórias e uso 
de k-means através do software R permitindo parâmetros para comparação com os 
estudos anteriores. Conclui-se que uma quantidade de licitantes, bastante inferior, 
comparados aos leilões tradicionais online foram classificados como participantes, 
indicando que o bônus fidelidade trocado por moedas virtuais não consegue manter 
grande número de licitantes com uma permanência maior no jogo e que o modelo 
pode ser um aliado na geração de novos negócios.  
 

Palavras-chave:  Moeda virtual; Comportamento; Recompensas; Programa de 
fidelidade; Leilão virtual 
 
 
 
 
 



8 

 

ABSTRACT 
 

Online auctions are an important tool to support economic activities and e-commerce 
as well as business opportunities, moving significant monetary volumes and 
contributing to the commercialization of products and services. Some auctions in 2016 
have driven $ 45 billion in internet sales and are increasingly popular. Yahoo, Amazon 
and eBay alone handled $ 53.5 billion (excluding automobiles) in 2010, and in the year 
2018 only eBay had a net revenue of $ 10.7 billion (J. C. Bockstedt, Goh, & Ng, 2013; 
Statista.com, 2019). In Brazil, a single agricultural site, in 2017, handled R $ 135 million 
(Edicaodobrasil.com.br, 2017). Another aspect to be considered, explored in IT and 
related areas, is related to the use of virtual currencies, enabling purchase and sale 
transactions and, therefore, an alternative to online auctions. Companies now begin to 
associate this currency with rewards programs whereby users can benefit from their 
points earned by consuming products and services by exchanging them for their own 
virtual currencies and then using them as bids on an auction platform online. This 
association between online auctions and virtual currencies for bids acquired by points 
of loyalty programs was not explored by the academy and the study aimed to contribute 
to the understanding of the taxonomy of the bidders compared to previous studies and 
to insert more analysis about the bidders behavior, incentive programs of organizations 
as an alternative to electronic commerce. By better understanding the type of bidders, 
it is sought to identify if this mechanism influences the attractiveness and permanence 
of the player when using as a virtual coin acquired, not more of its financial resources, 
but by points obtained in its reward program. For companies, it is an alternative for the 
maintenance of their customers, making it possible to recover through auctioning, 
attractiveness and, consequently, leveraging products and making profits that were not 
explored with this vision by the academy. This taxonomy of behavior was identified by 
authors such as Bapna and Góes in other models of online auctions, as well as in the 
use of real currencies, classifying them into bidders' clusters. Initially, by monitoring a 
virtual auction using loyalty points, program for collecting the data obtained more than 
nine million bids in three months of follow-up, with results sought to identify this 
taxonomy of behaviors using exploratory analyzes and use of k-means through 
software R allowing parameters for comparison with previous studies. It is concluded 
that a much lower number of bidders compared to traditional online auctions were 
classified as participants, indicating that the fidelity bonus exchanged for virtual 
currencies cannot maintain a large number of bidders with a longer stay in the game 
and that the model can be an ally in the generation of new business. 
 
Keywords: Virtual currency; Behavior; Rewards; Fidelity program; Virtual auction. 
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1 INTRODUÇÃO  

 
  

Os leilões online têm se tornado uma importante ferramenta de apoio as 

atividades econômicas, movimentando consideráveis volumes monetários e 

contribuindo para a comercialização de produtos e serviços (J. C. Bockstedt et al., 

2013; Jeff & Jaeki, 2007; Min, Zhuoma, Qihai, & Jing, 2011). A TEFAF Maastricht (The 

European Fine Art Fair), conhecida como a principal feira de arte do mundo, com vasto 

portfólio de fotografias a joias, pinturas a arte antiga, apenas em uma edição de 2017, 

teve a adesão de 275 expositores em mais de 20 países e, em 2016 movimentou US$ 

20.5 bilhões em vendas na Europa, US$ 14,5 bilhões nas Américas e US$ 10 bilhões 

na Ásia em seu segmento. Considera-se, que em 2017, somente em arte, a 

ARTPRICE apontou movimentação de US$ 14,9 bilhões sendo que 91% dos clientes 

utilizam internet móvel e 70% das galerias já acreditam no mercado online. Segundo 

o portal Investing.com (Investing 2017), sites de leilões online estão cada vez mais 

populares. Yahoo, Amazon e eBay sozinhos movimentaram em 2010 US$ 53,5 

bilhões (excluindo automóveis) com lucros no último trimestre de 2016 de US$ 2,4 

bilhões (J. C. Bockstedt et al., 2013) e o lucro líquido somente do eBay em 2016 foi 

de US$ 7,6 Bilhões e em 2018 obteve uma receita líquida de US$ 10,7 Bilhões e um 

lucro líquido de US$ 2,53 Bilhões, (Statista.com, 2019). No Brasil, um exemplo deste 

potencial se refere ao mercado agrícola que apresentou, em 2017, um movimento de 

R$ 135 milhões e, em outros setores, em torno de R$ 1 bilhão (Edicaodobrasil.com.br, 

2017).  

O ambiente eletrônico aumenta o potencial de participação por meio de 

transações online, facilitando a proliferação dos leilões em geral (Baker & Song, 2007). 

De fato, diversos estudos relacionados a leilões online foram desenvolvidos 

abordando os mais variados problemas e contextos teóricos, como as análises 

envolvendo o modelo de operação do leilão (Bapna, Goes, & Gupta, 2000; Chen, Liu, 

& Chen, 2011; Krishna, 2009; Parsons, Rodriguez-Aguilar, & Klein, 2011; Song & 

Baker, 2007; Vickrey, 1961; Zeithammer & Adams, 2010a, 2010b); tentativas de 

previsão de preços e como são influenciados no valor final considerando o modelo do 

leilão, a forma do incremento do lance, a disponibilidade de informação sobre o leilão 

e as características do produto, ou até mesmo, em casos particulares, das obras de 
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arte e a respectiva fama do artista frente ao preço; a velocidade de sua evolução de 

lances (Kim, Brünner, Skiera, & Natter, 2014; Min et al., 2011; Reddy & Dass, 2006). 

Estudos ainda procuraram explorar abordagens como avaliar o comportamento 

(comprador e do vendedor) (J.-S. Chang & Wong, 2011; Goes, Karuga, & Tripathi, 

2012; Wilcox, 2000); tempo de duração do leilão (J. C. Bockstedt et al., 2013); 

segurança da informação e fraude (Abdallah, Maarof, & Zainal, 2016; Bay, Cook, 

Grubisic, & Nikitkov, 2014); sistemas e algoritmos para utilização de dados ou modelos 

mais complexos preocupados com a continuidade das operações (He, Jennings, & 

Prügel-Bennett, 2006; Kwon, Kim, & Lee, 2002; W. Liu, Zhang, & Li, 2015); previsão 

de valores obtidos e tempo de encerramento (Bichler & Steinberg, 2007; Roth & 

Ockenfels, 2002), curvas de previsão de licitantes e (Bradlow & Park, 2007; N. H. 

Chan, Li, & Yau, 2014) bem como estudos sobre teoria dos jogos e sua aplicação em 

leilões (Altin Gumussoy, 2016).  

No que se refere ao comportamento do licitante, há estudos que investigam a 

relação entre seu perfil e o padrão de seus lances durante o leilão, que relacionam 

sua permanência ou saída do leilão com a quantidade ofertada e o impacto gerado no 

preço final, bem como identificam a influência de sentimentos como risco, satisfação 

e impulsividade nesse comportamento (Bapna, Chang, Goes, & Gupta, 2009; Bapna 

et al., 2000; S. A. Chang, 2014; Goes et al., 2012; M.-Y. Lee, Kim, & Lee, 2013).  

Cabe ressaltar que os leilões, muitas vezes, são analisados como jogos. Assim, 

nestes casos, são estudados comportamentos e relações com os jogos que se 

instauram em leilões, usando teorias de jogos (Anthes, 2010; I. P. Levin, Gaeth, 

Schreiber, & Lauriola, 2002; Yang, 2015).  

Visando identificar o estágio atual da literatura sobre o tema, bem como os gaps 

de pesquisa, este estudo mapeou artigos sobre o assunto por meio da base de dados 

da EBSCO (Business Souce Complite, Information Science & Technology Abstracts – 

ISTA e Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text) 

abrangendo as áreas de tecnologia da informação, marketing e economia, procurando 

relacionar os termos (online, auction, bid, bidding, virtual coin) nos títulos, palavras-

chave e abstract, considerando o intervalo limitado dos últimos dez anos em jornais 

acadêmicos e revistas obtendo 502 artigos iniciais, sendo que todos os casos 

utilizavam dinheiro (seja moeda de um centavo ou em forma de cartões de crédito) 
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para seus lances, mas em nenhum caso houve a aplicação de moedas virtuais, 

permitindo transações de compra e venda.  

As moedas virtuais possibilitam novas oportunidades de negócios ao comércio 

eletrônico e, em particular, aos leilões online porque reduzem a aversão a risco dos 

participantes (I. P. Levin et al., 2002). Como consequência dessa característica, e 

dada a ausência de estudos desse tipo na literatura, espera-se que uma análise do 

comportamento do licitante possa permitir uma melhor compreensão sobre o potencial 

efeito do uso de moedas virtuais no comportamento do licitante, bem como na 

percepção de valor do item licitado. 

Em consequência o principal objetivo deste trabalho é melhorar o 

conhecimento em relação ao comportamento de licitantes e do funcionamento de 

leilões que usam especificamente moedas virtuais. Para isso, a coleta e análise de 

dados envolveu um leilão de grande porte que emprega moedas virtuais adquiridas 

em programas de fidelidade. Em função disso, uma busca adicional foi feita na 

literatura sobre o uso de programas de fidelidade e seus efeitos na atratividade e no 

comportamento e manutenção de clientes (Ashley, Gillespie, & Noble, 2016; Cassady, 

1967; Easley, Wood, & Barkataki, 2010; Klemperer, 1998, 1999, 2002; J. Levin, 2004; 

McAfee & McMillan, 1987; P. Milgrom, 2000; P. R. Milgrom & Weber, 1982; Rothkopf 

& Park, 2001; Stark & Rothkopf, 1979; Steinhoff & Palmatier, 2016). Visando identificar 

trabalhos que associam a fidelização do licitante envolvida no uso de moedas virtuais, 

foram também pesquisados conceitos combinados de comportamento (behavior), 

programas de fidelização (loyalty programs) e uso de moedas digitais (cryptocurrency, 

"digital money", "electronic money" e bitcoin), buscando, portanto, um rastreamento 

que pudesse apontar os estudos de relevância, considerando o fator de impacto JCR, 

SJR e índice Sucupira. Concluída essa etapa, 107 artigos foram adicionados à 

literatura selecionada anteriormente. 

Ao final dessa etapa, não foram identificados estudos que analisassem 

especificamente a combinação entre o uso de moedas virtuais obtidos pela troca de 

bônus fidelidade, e seu impacto no comportamento de lance em leilões online do 

licitante, ou que identificasse resultados obtidos pelo operador da plataforma.   

Diante disto, delimitamos esta pesquisa de forma a complementar esse gap na 

literatura, e investigar como o uso dos pontos fidelidade como moeda de lance 

influencia no comportamento do licitante identificando a taxonomia do licitante.  
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Baseando-se em estudos anteriores sobre leilões eletrônicos em geral, foram 

considerados aspectos como o tempo de permanência, o momento do lance e a 

quantidade de ofertas, aspectos que podem até mesmo beneficiar o vendedor na 

movimentação do leilão, inclusive com a eventual obtenção de preços maiores para o 

item. Como referência central utilizou-se os estudos clássicos sobre comportamento 

de licitantes em leilões de (Bapna et al., 2000; Bapna, Goes, Gupta, & Jin, 2004) e 

comparou-se o perfil dos comportamentos dos licitantes com seu modelo taxonômico, 

ao qual foi referenciado em mais de 357 trabalhos acadêmicos, em uma indicação de 

sua relevância no tema. 

Partindo do monitoramento de um leilão online que utiliza como lances a troca 

de seus pontos de fidelidade obtidos durante o consumo de produtos e serviços, foram 

coletados dados de transações reais utilizando-se de um programa “spider” – um 

software que sistematicamente varre um determinado website coletando suas 

informações - obtendo-se mais de nove milhões de lances transacionados em três 

meses de acompanhamento, durante o ano de 2018.  

 As análises dos resultados apontam características taxonômicas semelhantes 

a outros leilões online com moeda não-virtual. Contudo, a distribuição destes licitantes 

varia em relação ao posicionamento de cada perfil de licitante. Também foi identificada 

a ocorrência de itens negociados a preços de fechamento acima do praticado no 

mercado, o que traz indícios de que a configuração dos leilões pode estar influindo no 

comportamento do licitante em permanecer no ambiente, de forma além do que seria 

racionalmente justificado.  

O restante deste trabalho apresenta a definição dos objetivos e justificativas ao 

estudo e suas contribuições; conceitos teóricos sobre o tema disponíveis na revisão 

da literatura existente.  Após os conceitos teóricos relata-se a metodologia utilizada, 

forma de obtenção e tratamento dos dados, seguida dos resultados, implicações, 

conclusões, restrições sobre o estudo e possibilidades futuras de pesquisa. 
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2 OBJETIVOS 
 

 Considerando os aspectos tratados na seção Introdução e discutidos com mais 

detalhe na Revisão de Literatura, apresenta-se, a seguir, os objetivos do trabalho. 

 

2.1 Objetivo geral 
 

 Identificar padrões de comportamento de licitantes de leilões online que usam 

moedas virtuais obtidas em programas de fidelidade comparando com a taxonomia 

na literatura existente em leilões online.  

 

2.2 Objetivos específicos 
 

 Comparar a taxonomia destes participantes em relação a literatura relevante no 

campo. 

 Analisar a propensão do licitante de leilões acima caracterizados de 

permanecerem no leilão além do razoável (comportamento de baixa racionalidade 

e percepção de tempo). 

 Avaliar os efeitos do uso de bônus fidelidade e sua moeda virtual sob o ponto de 

vista do vendedor na obtenção de preços diferenciais nas transações em leilão 

online. 
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3 JUSTIFICATIVAS 

 

Grande parte das pesquisas sobre leilões online estão relacionadas as áreas 

de marketing, operações, comércio eletrônico e economia. Na maior parte destas 

pesquisas, também há correlação ao contexto da Information Systems que explora 

questões relacionadas como operações de compras e e-sourcing, por exemplo. 

Os leilões online se tornaram um método conveniente, eficiente e eficaz de 

compra e venda de mercadorias e, por meio deste contexto, as tecnologias e Internet 

permitiram acesso a um grande número de indivíduos, geograficamente dispersos, 

em reuniões por meio de comunidades online, com interesses comuns e 

complementares, de modo a se apoiarem mutuamente, interagirem e compartilharem 

conhecimento (Bertsimas, Hawkins, & Perakis, 2009).  

A importância dos leilões online para a sociedade não acadêmica, pode ser 

percebida em um estudo apoiado por Herschlag e Zwick (2000)  quando realizam uma 

revisão da literatura com vistas às diversas publicações de jornais e revistas 

comerciais (não acadêmicos) sobre o tema, comprovando a importância prática do 

assunto e, agregando respectivamente, visões de mercado sobre os leilões enquanto 

uma transação que permite grande variabilidade e intercâmbio comercial, com 

comentários e visões que apontam para a “liberdade” de preço e fluidez, além da 

exploração de “porquê” alguém pagaria mais ou menos por determinado item e o 

respectivo impacto na economia. 

No que se refere aos canais de vendas (B2B, B2C, C2C), cabe ressaltar que a 

tecnologia possibilita oportunidades de transações diversas e os leilões online tornam-

se um aliado que permite a redução de intermediários nas transações com 

revendedores, racionalização da movimentação de equipamentos e produtos antes 

da venda (economia em operações), somente ocorrendo, após a transação. 

Desta forma, o leilão eletrônico também se torna uma ferramenta que pode ser 

utilizada para complementar finalidades, como venda de estoques em excesso, 

commodities, passagens aéreas, etc., facilitada por plataformas e aplicativos 

tecnológicos disponível e a integração de dados (Herschlag & Zwick, 2000). Os 

autores ainda apontam riscos relacionados a intenção dos agentes ao processo como 

fraudes, segurança, falhas em sistemas e perda de negócios, além dos impactos 

sociais gerados. 
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Vários são os modelos ou formatos dos leilões online, o que justifica a 

possibilidade de novas pesquisas, considerando que  diversos outros autores listam 

modelos diversos e configurações que inicialmente se baseiam nos leilões tradicionais 

como o inglês e o holandês - mais conhecidos (Chen et al., 2011; Krishna, 2009). 

Com o tempo surgiram outros tipos de leilões, como o reverso; o ganhador de 

primeiro preço; segundo preço; de um centavo ou variantes na oferta final do lance.  

Os modelos que tratam sobre exposição do valor do lance delimitam-se ao selado 

(fechado) ou aberto; no aspecto quantidade de itens, apresenta-se características, 

como um único item, múltiplos itens semelhantes, ou variados; quanto ao prazo de 

encerramento, revelam-se modelos com data e hora determinados de término ou não, 

bem como se há vários leilões ao mesmo tempo, ou encerramento e início próximos 

(como, os simultâneos), etc., considerando o que aponta Baker e Song (2007). 

Estabelece-se ainda, que em 1990, há relatos de existência de novos formatos de 

leilões desenvolvidos, mas ainda limitados na época às condições de disponibilidade 

de recursos de sistemas (Bichler & Steinberg, 2007).  

Devido a diversidade de formatos licitantes, entre outros, cabe ressaltar que 

estudos foram realizados sobre as características e algoritmos dos leilões online 

buscando modelos matemáticos para determinar a política de preços e a licitação, 

considerando para isso, quantidade de itens (único ou vários) e combinações de 

tempo de término (simultâneos ou não), levando em consideração os períodos de 

maior atividade dos leilões e o tempo determinado para finalização, apontando assim, 

uma série de oportunidades ao tema (Bertsimas et al., 2009), bem como estudos que 

partiram para outras linhas de pensamento, sobre, por exemplo, como entender o 

comportamento (Yao & Mela, 2008). 

O comportamento do vendedor associado influenciando os modelos de leilões 

online apresenta características, muitas vezes, não observadas dos licitantes e sua 

relação com as estratégias utilizadas pelos vendedores, e seus custos latentes de 

licitação e taxas de leilão, influenciando o desenho dos mecanismos, e/ou o valor pelo 

cliente influenciadas por estes mecanismos dos vendedores (Yao & Mela, 2008). Em 

continuidade ao contexto, outro fator de observação se apresenta ao fato de que o 

comportamento do licitante influencia no resultado do leilão, com foco em análises 

sobre a sua oferta de preços, relacionando momento de entrada e saída dos licitantes 

e suas estratégias, como apontado por (S. Chang, 2012; S. A. Chang, 2014; Goes et 
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al., 2012) sendo que estes fatores também possibilitaram estudos que buscavam 

entender o comportamento do licitante como uma taxonomia desenvolvida por (Bapna 

et al., 2009; Bapna et al., 2000; Bapna, Goes, & Gupta, 2003, 2008; Bapna et al., 

2004). A partir desta premissa, busca-se com este estudo entender como estes lances 

(trocados por bônus fidelidade) poderão influenciar no comportamento do licitante.  

Cabe evidenciar que há estudos sobre o uso da teoria dos jogos relacionados 

a leilões, mas nenhum dos mecanismos existentes permite uma concorrência efetiva 

quando os licitantes possuem graves restrições de orçamento (Anthes, 2010; Yang, 

2015), o que neste estudo também é ponto de observação importante, considerando 

que a aquisição dos lances ocorreu por meio da troca de seus bônus (objeto do 

estudo). 

Um aspecto que diversas organizações têm procurado explorar no contexto 

atual são os programas de fidelização de seus clientes associados ao comportamento 

(Ashley et al., 2016; Steinhoff & Palmatier, 2016). Especificamente associado a jogos 

online, há alguns estudos que exploram o uso destes programas de fidelidade e sua 

alteração no comportamento do usuário, contudo estes, não estão evidenciados para 

o contexto de leilões (Breugelmans et al., 2015) o que também permite oportunidades 

neste estudo.  

A partir deste pressuposto, propõe-se a análise do uso de pontos fidelidade 

como moeda de lance em leilões online, investigando se esta condição influencia o 

comportamento do licitante, mantendo-o por mais tempo no leilão, verificando ainda, 

se ao utilizar esta nova moeda no lance, ao mesmo tempo, aumenta-se o valor do 

item e ganhos ao licitante, bem como oportunidades de fidelização.  

A proposta teórica desta pesquisa, utiliza-se de diversos estudos sobre leilões 

online, com foco central nos estudos que oferecem sustentação teórica para que os 

objetivos específicos possam ser analisados (Bapna et al., 2009; Bapna et al., 2004; 

S. A. Chang, 2014; Goes et al., 2012; M.-Y. Lee et al., 2013). Outro importante aspecto 

a considerar neste estudo se refere ao termo bônus, que tem relação com o crédito 

adquirido por meio de pontos de fidelidade, podendo ser convertido em lances. Deste 

modo, ao explorar o conceito, deve-se partir do pressuposto (para este estudo) que o 

bônus representa os créditos adquiridos por consumo de produtos e serviços e que 

foram utilizados para serem convertidos em lances. 
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4 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

  

Espera-se com os resultados obtidos, a partir da pesquisa, contribuir para o 

conhecimento sobre leilões online, especificamente sobre o arcabouço teórico do 

comportamento do licitante e sua taxonomia (Bapna et al., 2004; S. A. Chang, 2014; 

Goes et al., 2012) influenciado pela utilização de uma moeda alternativa para os 

lances e, ainda neste contexto, estabelecer uma ótica da relação de fidelidade por 

meio da utilização de um leilão virtual e uma moeda virtual como atratividade ao 

usuário, permitindo novas aplicações para licitantes e áreas correlacionadas a leilões 

(M.-Y. Lee et al., 2013). 

As organizações podem se beneficiar de uma maior e melhor compreensão 

sobre o comportamento dos licitantes e uso de seus pontos fidelidade, para que assim 

se possa entender e prever o comportamento de um processo de pregão online, 

buscando melhor estimar os licitantes e as oportunidades de participação e, 

consequentemente, o uso (consumo) de seus pontos de fidelidade obtidos. Ainda 

como contribuição, pretende-se compreender, se este benefício aumenta 

efetivamente a participação do usuário e o tempo de permanência do licitante no 

ambiente, proporcionando deste modo, conhecer e utilizar mais o serviço, bem como 

os aspectos relacionados a fidelização, etc. 

 Ao conhecer os aspectos do comportamento e a forma como os bônus são 

utilizados, deve-se entender e permitir ampliar as possibilidades de aplicação deste 

conceito como moeda de participação em outros produtos ou programas de 

relacionamento com o cliente. 

O estudo propõe fornecer sugestões sobre como os gestores podem estimular 

o contínuo engajamento do licitante e o maior envolvimento e utilização dos serviços 

de leilão pelos usuários, considerando formas sobre como incentivá-los a participar e 

obter benefícios financeiros para as organizações por meio de resultados mais 

otimizados em relação a comercialização dos produtos ofertados. Cabe considerar 

que os programas de fidelidade se tornaram uma escolha cada vez mais popular da 

estratégia de marketing contribuindo no tráfego da loja, no tamanho da cesta de 

produtos e frequência, criando laços de relacionamento com clientes (Omar, Azrin, & 

Sarah, 2009a). Neste mesmo estudo, os autores ainda questionam a eficácia de tais 
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programas na obtenção de apoio e lealdade dos clientes, propondo-se desta forma, 

contribuir para esta lacuna na literatura.  
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5 REVISÃO DA LITERATURA 
 

Um leilão virtual é um jogo dinâmico onde a valorização da estratégia dos 

concorrentes determina o resultado e possibilita eliminar barreiras espaciais e 

temporais para conectar consumidores (S. Chang, 2012). Os estudos sobre leilões vêm 

sendo desenvolvidos há vários anos. Os leilões virtuais são estudados por diversas 

áreas do conhecimento como marketing, economia, IS, dentre outros, apontando uma 

diversidade de visões e focos de estudo que permitem a construção de conhecimento 

sob diversas óticas.  

Contudo, com os avanços da tecnologia, diversas adaptações na forma de 

operação têm sido possíveis, tornando os leilões uma realidade possível no contexto 

atual de muitas organizações. Os leilões vêm adaptando seus mecanismos e 

ofertando opções combinadas e  múltiplas, onde produtos heterogêneos são leiloados 

simultaneamente e oferecendo assim novas opções de dinâmica de execução aos 

licitantes, aos vendedores e leiloeiros (Cassady, 1967; Klemperer, 1999, 2002; 

McAfee & McMillan, 1987; P. R. Milgrom & Weber, 1982; Parsons et al., 2011).  

Os atributos dos leilões que são frequentemente analisados na literatura geral 

são preço, tempo, direção dos lances, visibilidade dos lances, qualidade do produto, 

imagem produto, imagem do vendedor, e segurança da plataforma.  Entretanto, há 

também a possibilidade de se conduzir a análise da combinação de diversas dessas 

características do design do leilão, bem como analisar os impactos desses elementos 

no comportamento do licitante, sua estratégia de participação, sua estratégia de oferta 

de lances, bem como ainda se pode analisar a perspectiva do leiloeiro.  

Diversas características mais detalhadas a seguir como direção do acréscimo 

dos lances (ascendente, descendente ou em dois sentidos), qual o lance ganhador 

(primeiro preço, segundo preço, k-preço), modelo do leilão (Inglês, holandês, 

Japonês), visibilidade dos lances (selados -fechados, ou abertos), duração e tempo 

para término do leilão, quantidade de itens e continuidade (único ou multi-item, 

combinados ou não combinados), dentre outros, podem influenciar no andamento do 

leilão e em seu resultado (Parsons et al., 2011) 

Os leilões podem ser divididos quanto a sua tipologia por : 
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 Natureza: 

o Venda - Os vendedores ofertam lances de venda procurando 

negociar um bem, neste caso os compradores optam pelo menor 

preço entre as diversas ofertas do vendedor. 

o Compra - Os compradores ofertam lances. 

o Duplo sentido - Os vendedores fazem lances de venda e os 

compradores fazem lances de compra simultaneamente. O preço 

de fechamento possui regras definidas e no intervalo entre os 

lances de oferta e demanda (Friedman & Rust, 1993). 

 

Os agentes no processo de leilões (vendedor, leiloeiro e comprador/licitante) 

são importantes ao contexto dos leilões, pois em função da forma como se posicionam 

e definem seus modelos de participação podem influenciar o ambiente de licitação e 

assim, os resultados do leilão (Baker & Song, 2007). Os autores ainda citam a 

importância da internet como um ambiente onde o leiloeiro pode definir regras de 

forma dinâmica, como a forma de apresentar um item, sua disposição no site ou 

mesmo a velocidade de comunicação e velocidade na rede podendo ser um fator 

incorporado à estratégia. Ainda os vendedores podem influenciar a participação 

divulgando o preço inicial da oferta ou um preço (faixa) de reserva, oferecer um buy-

now (compre agora), alterar formas de pagamento, estimular a participação por meio 

da definição de um momento de encerramento do leilão, sua duração, quantidade, 

tipo e especificações detalhadas do produto e sua profundidade de informações, as 

opções de entrega, o custo de transporte, o mecanismo de leilão e sua identificação 

(Baker & Song, 2007).  

A estratégia do vendedor de, por exemplo, disponibilizar a informação ao 

licitante pode influenciar o resultado, quando  da exposição de um mostrador dos 

lances atuais incentivando ou desmotivando concorrentes (Cassady, 1967) e, deste 

modo influenciar no comportamento, do mesmo modo que o número de ofertas, ID 

dos licitantes e o tempo da oferta, podem também influenciar sobre o preço (Bertsimas 

et al., 2009) seja pela visualização da concorrência podendo induzir a maior 

atratividade, pela expectativa de término ou pela “fama” de determinado item (uma 

TV, um computador que deve ter maior atratividade que uma bola de futebol, 

dependendo do interesse e público participante do leilão) sendo que ao visualizar 
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quem é o licitante presente na disputa também é possível influenciar a atitude do 

licitante.  

 

o Forma de oferta dos lances: 

o Aberta - lances são vistos por todos os participantes. 

o  Fechada - lances feitos de modo secreto, os participantes apresentam 

seus lances simultaneamente. O participante que ofertar o melhor lance, 

é revelado após o encerramento (Ausubel, 2004; MacKie-Mason, 1997; 

MacKie-Mason & Varian, 1994). Alguns autores chamam de proposta 

selada. 

Há dois tipos principais mais utilizados de leilões abertos: o Leilão Inglês e o 

Leilão Holandês. 

O leilão inglês é ascendente, ou seja, o valor de aquisição aumenta à medida 

que os participantes propõem seus lances com preços de forma ascendente, sendo o 

maior lance o ganhador. Trata-se da forma mais utilizada e conhecida.  

Na maioria dos casos há o preço de reserva (valor que se não for atingido como 

mínimo não se efetivará a negociação), inicialmente estipulado pelo vendedor ou o 

leiloeiro. Nota-se que há a possibilidade, portanto, de bloqueio da concretização da 

operação em função da aceitabilidade do vendedor, em concordar ou não com o preço 

ofertado tornando alguns leilões ainda mais interessantes, pois permite que o negócio 

não ocorra dependendo da condição de preço (Parsons et al., 2011). 

No leilão holandês é descendente, onde os lances são anunciados de modo 

descendente e finalizado quando o primeiro participante a aceitar a oferta vigente 

(último lance proposto) (Cassady, 1967; Klemperer, 1999, 2002) .  

O leilão Yankee, diferentemente do inglês, permite flexibilidade dos valores dos 

lances, não obrigando a serem regulares como no Inglês tradicional (Parsons et al., 

2011).  Os modelos inglês e holandês são os mais utilizados de forma geral, entretanto 

há outras possibilidades conforme tabela 1. 
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Tabela 1: Modelos do Principais Leilões 

Modelo Incremento de Lance 
Visualização 
dos Lances 

Lance 
Ganhador 

Inglês Ascendente 
Aberto ou 
fechado 

Maior 

Holandês Descendente Aberto Menor 

Yankee Ascendente Aberto Maior 

Vickrey Ascendente Aberto 
Segundo 

Maior 

Japonês Ascendente* Aberto* Maior 

Anglo-
holandês 

Ascendente e 
Descendente** 

Aberto ** 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

OBS1: * Casos em que o último licitante é ganhador e situações em que os dois últimos fazem um lance selado 
não menor que o último licitante que desistiu. 

OBS2: ** Ascendente (início) e holandês após último lance. 

 

O Japonês, menos usual que os anteriores, comporta-se como um 

intermediário entre os acima discutidos. Por meio dele o leiloeiro irá, gradativamente, 

ascendendo o preço e os licitantes se retiram (preço além de sua intenção de 

arremate) até permanecer um (último) que obtém a compra (P. R. Milgrom & Weber, 

1982). Há alguns leilões deste modelo que, ao restarem dois candidatos, determinam 

que um lance selado seja feito, com oferta limitada não inferior ao preço ofertado pelo 

último licitante (s) que desistiu (ram) na primeira etapa do leilão, sendo vencedor o 

maior lance selado (Klemperer, 1999, 2002). 

O leilão anglo-holandês associa aspectos de ambos  (Inglês e holandês) que 

se inicia como um leilão Inglês, (preço ascendente) mas o bem não é arrematado para 

o último lance e, o quesito preço é utilizado para definir o valor que dará início a uma 

nova etapa, agora no modelo holandês (Cassady, 1967). 

 

 Preço de fechamento: 

Orienta na classificação dos leilões com relação ao preço de fechamento e a 

regularidade dos lances, sendo: 

o Uniformes (todos os ganhadores pagam pelo bem, o mesmo preço 

independentemente do valor do lance; é mais utilizado em leilões de 

Energia) sendo normalmente classificados em leilões de primeiro 

preço (ganha o participante com o maior lance) e de segundo preço 
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(Vickrey), no qual o licitante que estiver com o segundo maior preço 

terá o arremate do item (Vickrey, 1961).  

o Discriminatórios, sendo mais conhecido como o Yankee, ao qual o 

vencedor paga o valor de seu lance (maior oferta é a vencedora) a 

sua diferença está no aspecto de que os lances são livres e o licitante 

propõe o valor ofertado não sendo obrigado a fornecer lances em 

intervalos regulares de valor, sendo que ao acompanhar o pregão 

propõe seus lances utilizando sua experiência.  

 

 Quantidade de Objetos: 

o Individuais – um item ofertado, apenas. 

o Múltiplos – Várias ofertas do mesmo item (objetos negociados são 

considerados como mesmo item por sua forma física idêntica ou por 

serem substitutos).  

 

 Continuidade de novos leilões: 

Orientar os licitantes e prover de informações em relação a continuidade 

dos novos pregões, ou seja, a visibilidade de novos processos futuros ou não, 

denominados por alguns autores como: 

o Únicos – não há evidencias de novos leilões, ou seja, há uma 

incerteza de que novos processos ocorrerão. 

o Simultâneos –Ocorrem em momentos semelhantes, permitindo 

opções de participação em outros pregões ao mesmo tempo 

(Cramton, 1997; McAfee & McMillan, 1996; P. Milgrom, 2000). Uma 

derivação deste conceito fora definido por (Bapna et al., 2009) 

enquanto sobrepostos, na medida em que os processos de aquisição 

podem ocorrer no mesmo intervalo de tempo semelhantes ou com 

uma defasagem de tempo havendo um intervalo de intersecção. 
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5.1 Leilões e a Teoria dos Jogos 

 

O Leilão pode ser estudado como um jogo dinâmico no qual a valorização da 

estratégia dos concorrentes determina o resultado (S. Chang, 2012).  Nas análises de 

teoria dos jogos com foco para estratégias, utiliza-se princípios psicológicos e 

experiências prévias relacionando reciprocidade e aprendizado, buscando assim, 

prever atitudes às pessoas e organizações por meio de jogos comportamentais 

(negociação, jogos de blefar como pôquer) para a competição de preços e reputação 

(Camerer, 2003) e, caso um concorrente decida jogar em outro leilão (mudar ou não 

de leilão ou itens), precisa tomar as decisões de que leilão participar e como é a oferta 

no leilão escolhido envolvendo assim, o pensamento estratégico (Z. Wang & Xu, 

2016). Ao disponibilizar um pacote de ofertas que compete entre si para absorver uma 

quantidade limitada de lances, o leiloeiro deve propor ferramentas que facilitem e 

incentivem que o participante permaneça na plataforma e utilize seus créditos na 

forma de lances. 

A afinidade com o computador, o envolvimento no processo de licitação no 

leilão online,  o número de licitantes na disputa de um determinado item ou usando 

um determinado website de leilões, conforme Baker e Song (2007), podem influenciar 

o resultado do leilão, a medida em que possibilita preferências e escolhas, que se 

associadas a facilidade do jogo e ao número de licitantes participantes em um leilão 

online, complementam a análise de preferência quanto a mediação de um indivíduo 

para compras pelo computador, considerando o estado emocional do usuário e a 

importância dos antecedentes emocionais, como o modelo em que o jogo é 

disponibilizado (Stafford & Stern, 2002; Stern et al., 2008) e (Pavlou & Chai, 2002); o 

que neste estudo se mostra em consonância ao permitir um meio de acesso fácil para 

a aquisição de lances ao trocar por pontos e que não dispõe de nenhum valor 

monetário em espécie, proporcionando uma plataforma atrativa e de lances 

amigáveis, seja por valores, produtos, e demais aspectos explorados adiante. 

 

5.2 A influência do Preço no comportamento do licitante 
 

Preço é uma importante característica no leilão, este fator permite uma 

alternativa de flexibilidade importante quando utilizado na escolha do preço do item 
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(B.-K. Joo & Ready, 2012; M. Joo, Mazumdar, & Raj, 2012). Uma característica sob o 

ponto de vista do vendedor está associado ao valor estimado do item, que em muitas 

situações pode ultrapassar seu verdadeiro valor (Wilcox, 2000) e pode ser um aliado 

quando o vendedor não tem certeza sobre os valores que os licitantes atribuem ao 

objeto ofertado; esta condição pode ser uma fonte de recursos ao vendedor e que se 

utilizado associado ao lance com os bônus trocados podem influenciar no resultado 

final do fechamento do leilão. Ainda sob este aspecto, (Parsons et al., 2011) indica 

que a incerteza sobre o valor exato provoca os licitantes a observar o comportamento 

e (Baker & Song, 2007), neste contexto, um questionamento relacionado ao 

comportamento do licitante quando da utilização de seus bônus como lance, pode ser 

investigado (Baker & Song, 2007).  

Alguns autores estudaram aspectos de preço e comportamento nos diversos 

estágios do leilão, investigando se há maior ou menor participação na abertura, 

durante e no fechamento (ou término) do leilão e sobre o efeito direto do lance de 

abertura.  

Estudos acenam que o modo que é colocado o valor inicial do leilão, influencia 

o preço final para cima (elevando o preço do item) e; de modo indireto na tendência 

de, ao diminuir o valor dos lances na abertura, atrair mais licitantes, o que poderia 

resultar em preço final mais elevado (Bapna et al., 2004; W. Liu et al., 2015). Outros 

autores relacionaram o preço inicial do item e sua influência sobre o preço da proposta 

vencedora com preços mais altos (Gilkeson & Reynolds, 2003; K. E. Reynolds, 

Gilkeson, & Niedrich, 2009), sendo que existem resultados de alguns estudos que não 

são conclusivos a este aspecto ou não conseguem encontrar uma relação significativa 

entre o preço inicial e o preço de venda final (Standifird, Roelofs, & Durham, 2005) 

indicando a necessidade de mais pesquisas para tais comprovações.  

No estudo proposto, o modelo de leilão sempre se inicia com valor inicial zero 

o que pode estar associado ao conceito proposto acima (Bapna et al., 2004; W. Liu et 

al., 2015) procurando atrair um maior número de participantes.  

Em continuidade e associado a atratividade e incentivo a participação dos 

licitantes, está o preço inicial ao leilão (chamado preço de reserva) procurando, 

principalmente, atrair o primeiro concorrente a entrar em um leilão e, deste modo 

influenciar no resultado final e na quantidade de lances (Brint, 2003; Budish & 

Takeyama, 2001; Durham, Roelofs, Sorensen, & Standifird, 2013; Gilkeson & 
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Reynolds, 2003; Hardesty & Suter, 2013; Hidvegi, Wang, & Whinston, 2006; McDonald 

& Slawson Jr, 2002; S. Reynolds & Wooders, 2009). 

Estudos por Kamins et al. indicam haver indícios de haver uma influência no 

preço final quando há um preço de referência externo elevado, deste modo, para 

receber o lance final maior do que um preço mínimo, ao informar o preço e um valor 

de uma oferta inicial mínima muito baixa pode influenciar no resultado final (Kamins, 

Drèze, & Folkes, 2004). 

Aspectos como estes devem ser considerados, principalmente relacionado ao 

fato de  que ao solicitarem lances mínimos mais elevados se possa gerar ambientes 

de leilões que desencorajam os concorrentes a entrar no lance, (Bajari & Hortaçsu, 

2004) do mesmo modo que leilões, sem indicação de ofertas, fornecidos pelo 

vendedor, atraem mais licitantes e um resultado final mais elevado do que os leilões, 

que exigem apenas uma oferta mínima (Kamins et al., 2004). 

Assim, quando o preço de reserva é acompanhado por um lance mínimo, o 

valor final é significativamente maior do que uma oferta mínima disponível, 

confirmando a tendência de que um baixo preço de referência leva a um menor 

resultado comparado a nenhum preço de referência. 

Um aspecto que influencia no preço está associado a quantidade de lances e 

incentivo a participação por meio da identificação do licitante em sua rede de usuários 

(Bradlow & Park, 2007; Park & Bradlow, 2005), em outras palavras, a quantidade de 

lances e participação sofre influência no processo de preço quando algum(s) licitante 

(es) são identificados pelos concorrentes como mais direcionadores ou participativos 

ao leilão, indicando assim que a identificação do licitante pode estimular ou 

desestimular a atuação de novos licitantes e, consequentemente, o resultado. 

(Groves, 1973; Vickrey, 1961). 

Ao analisar a relação entre o preço e sua visibilidade pelos licitantes durante o 

leilão (Durham et al., 2013; Standifird, 2001) comentam que a receita para o vendedor 

é maior nos leilões quando há preço exposto e quando o preço de compra é fixo e não 

temporário. Complementa-se ainda, que o valor fixo é ligeiramente mais propenso a 

terminar com o preço de compra a ser exercido, do que o preço de compra temporário; 

do mesmo modo que a apresentação do preço aumenta o número de lances 

antecipados comparado com nenhum preço aberto ou compra fixa; contudo, em 

leilões com fechamento difícil (mais prolongado), com ou sem um preço de compra, a 
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ineficiência pode resultar em licitação tardia, ou seja, no modelo em estudo há uma 

propensão segundo os autores de haver uma maior tendência de leilões com lances 

tardios. 

 Com relação ao aspecto do preço sugerido, a disposição em pagar, pode receber 

influências. Segundo (Bapna, Goes, Gupta, & Karuga, 2008) em um estudo que 

analisou 78.014 licitações de mais de 900 leilões online, sendo que o lance final 

excedeu 90% do preço sugerido, denominado pelos autores, como - por vontade de 

pagar - (Willingness To Pay - WTP), indicando que a sugestão de preço sugerido 

contribui com o vendedor e que um leilão no modelo inglês por utilizar os lances 

ascendentes contribuem para o aumento do valor final do produto. 

Uma forma de leilão que deve ser observada de modo especial é o leilão de 

centavos (ou moeda) que se caracteriza pelo uso de centavos como lance, permitindo 

mais uma forma de diversificar e proporcionar o surgimento de uma alternativa para 

leilões (Caldara, 2012; Platt, Price, & Tappen, 2010; Shubik, 1971; Z. Wang & Xu, 

2016) principalmente no que se refere ao baixo custo de participação nos lances. 

 

5.3. A relação entre Risco e preço nos leilões  
 

Ao procurar analisar a relação preço e risco, percebe-se que, em leilões as 

possibilidades de ganho e perda são comuns e ao propor um lance não significa 

necessariamente sucesso na aquisição (vitória). 

A literatura existente explora a relação entre preço e risco, sendo que um dos 

fatores moderadores está relacionado a percepção de valor (reconhecer maior  ou 

menor interesse por algo mediante ao esforço para obtenção, em outras palavras, a 

relação entre custo de aquisição e as vantagens com sua obtenção) considerando 

que em função do interesse do licitante pelo produto, o valor do item em questão e o 

valor a ser pago para a aquisição do bem (lances) determinam a disponibilidade em 

correr risco (confiança no modelo e no leilão propriamente dito) (Budish & Takeyama, 

2001; Hidvegi et al., 2006; Li, Srinivasan, & Sun, 2009; S. Reynolds & Wooders, 2009). 

Compradores avessos ao risco possuem comportamentos semelhantes aos de 

leilão tradicional, principalmente, por que percebem a utilidade como cara, ou seja, 

despendem quantias maiores perante a sensação de valor percebida ser baixa 

(Hidvegi et al., 2006). Para um vendedor com risco neutro, a receita pode aumentar 
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usando um preço de compra fixo; entretanto, quando os compradores são avessos ao 

risco (Budish & Takeyama, 2001) pode ocorrer um incentivo a participação e consumo 

de lances ao criar incentivos para tal. Ao reduzir o risco de alguns licitantes avessos 

ao risco, por meio de um preço de compra ajustado é possível aumentar o valor 

esperado representando um bom mecanismo ao leilão (Budish & Takeyama, 2001). 

O risco gerado pela incerteza pode influenciar no comportamento e cada 

licitante possui informação e experiências diferentes, tornando-o, portanto, singular  

(Parsons et al., 2011), sendo que para o vendedor, a busca por lucros pode vir de 

licitantes inexperientes que não aprenderam as consequências de jogar em leilões e 

continuam no jogo acenando situações em que não há a percepção do risco (D. Wang, 

Liu, & Liu, 2013; Z. Wang & Xu, 2016) e em que os licitantes são semelhantes aos de 

loteria que continuam a jogar, mesmo que percam dinheiro (Platt et al., 2010). Diante 

de algumas pesquisas realizadas, 54% dos entrevistados comentaram que estão 

inclinados a "ganhar a todo o custo" quando estão envolvidos em confronto direto com 

outro licitante (Dass et al., 2014), o que reforça o pensamento anterior sobre o 

comportamento quanto ao risco. 

 

 

5.4 O Tempo e sua relação com os leilões 

 

O fator tempo está associado a vários estudos em leilões e utilizado pelos 

agentes (leiloeiro, licitante e vendedor) podendo impactar no comportamento dos 

licitantes e, como consequência, no preço e resultado dos pregões. 

O tempo exerce pressão sobre a licitação e o senso de urgência, demonstrando 

impactar de modo significativo sobre processos de decisão e a escolha individual, 

sendo que a disponibilidade deste recurso impacta na condição decisão e no valor 

pago (M. T. P. Adam, Krämer, & Weinhardt, 2012; J. Bockstedt & Goh, 2011; Suri & 

Monroe, 2003) e, em continuidade com foco também de negócios online e e-

commerce, seguem no mesmo sentido, de modo que a relação pressão do tempo e 

competição são importantes e afetam ao comportamento, decisões e preço (C.-C. 

Chang & Chen, 2015; Y. Liu, Feng, & Wei, 2012; Park & Bradlow, 2005). O fator tempo 

interfere na qualidade da tomada de decisão de forma que ao dispor de menor tempo 

para as decisões, o comportamento pode ser influenciado na assertividade do licitante 
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(J. C. Bockstedt et al., 2013) e leilões no estágio de encerramento estão mais 

propensos a receber lances sob pressão, sendo que o licitante nesta condição pode 

estar propenso a agir de forma diferente do habitual (J. C. Bockstedt et al., 2013; 

Gallien & Gupta, 2007; Hidvegi et al., 2006).  

A condição de tempo, indica nos estudos, capacidade para uma possível 

influência no resultado dos leilões, ao determinar em sua configuração como ocorrerá 

o momento da abertura, encerramento e duração (intervalo de tempo entre inicio e 

finalização as última licitação (Z. Wang & Xu, 2016)) podendo ainda interferir no 

comportamento dos licitantes, influenciando sua forma de participação e lances, o que 

modifica os preços. Há estudos que indicaram que ao modificar as condições como 

os dias da semana, hora, minuto, ou alguma medida semelhante, além do 

comportamento do consumidor, os licitantes tendem a pagar mais por itens vendidos 

em um fim de semana (Brint, 2003; Dholakia & Soltysinski, 2001; Durham et al., 2013; 

Gilkeson & Reynolds, 2003; Kauffman & Wood, 2006; Lucking‐Reiley, 2000; McDonald 

& Slawson Jr, 2002; Mehta & Bhattacharyya, 2006; K. E. Reynolds et al., 2009; 

Standifird, 2001; Subramaniam, 2005).  

Ao avaliar a duração de leilões, estudos apontam que o comprador tende a 

preferir leilões mais curtos, obtendo assim os seus ganhos mais cedo  e neste sentido 

comprova-se, ao analisar leilões de segundo preço e de preço fechado que, para 

duração média dos leilões, seus efeitos são negativos,  do mesmo modo que, para 

licitações de longos períodos os preços caíram, pois os licitantes experientes 

diminuem a satisfação associando preço e tempo (Dass et al., 2014; Durham et al., 

2013; W. Liu et al., 2015). Ao observar o aspecto comportamento, os licitantes que 

investiram tempo e energia em um leilão, podem sentir uma necessidade de justificar 

suas ações e o tempo que permanecem no jogo por uma maior excitação pela 

competição e preços (M. T. Adam, Krämer, Jähnig, Seifert, & Weinhardt, 2011; Ku, 

Malhotra, & Murnighan, 2005).  

Alguns modelos de leilão no que tange o formato podem influenciar no 

comportamento do licitante. O modelo de preço fechado, o de segundo preço,  os 

leilões com data para finalização predeterminados e, que se modificam em função dos 

lances, ou que possuem outros leilões em paralelo ou sequenciais, proporcionando a 

sensação de continuidade (simultâneos e sequenciais) permitem ao licitante 

concentrar-se nos que terminarão primeiro e, inclusive, participarem de leilões 



34 

 

subsequentes; contudo, normalmente são listados por vários dias antes da conclusão, 

justificando assim sua preferência de participação (Zeithammer, 2006). 

As licitações de leilões online são marcadas pelos padrões de monotonicidade 

em que o preço aumenta com o tempo e em que as ofertas ocorrem numa distribuição 

de tempo desigualmente espaçadas pelos concorrentes (geralmente, há lances no 

início, seguido de um período de menor atividade e uma subida de licitação no final, 

sendo que a maioria dos lances em geral, ocorrem nos minutos finais) (W. Liu et al., 

2015; Roth & Ockenfels, 2002). Deste modo há leilões que utilizam a predefinição de 

seu término e outros são finalizados após um intervalo temporal sem nenhuma 

atividade com o tempo mínimo predefinido para sua finalização.  

Um comportamento relacionado a utilização do tempo se refere  ao lance dado 

por um participante que aguarda para jogar, colocando lances nos instantes finais, 

intitulado de sniping, (Bapna et al., 2003; Shmueli, Jank, Aris, Plaisant, & 

Shneiderman, 2006; Shmueli, Russo, & Jank, 2007) e (Parsons et al., 2011). Para 

minimizar o efeito sniping, há modelos em que o leilão continua vários minutos após 

a última oferta colocada (AMAZON; YAHOO; UBID.COM) reforçando uma possível 

extensão automática para o leilão, por um período de vários minutos, se houver 

qualquer lance de última hora (Karakaya & Köksalan, 2016; Parsons et al., 2011; Roth, 

Murnighan, & Schoumaker, 1988). 

Em leilões mais longos, os lances tardios são mais eficientes (Durham et al., 

2013) sendo possível perceber que muitos acordos são alcançados nos momentos 

finais (Roth et al., 1988), não havendo nenhuma vantagem em participar cedo, o que 

faz com que alguns licitantes ofereçam inicialmente algum lance para sinalizar que há 

interesse e, potencialmente empurrar o preço para cima (Parsons et al., 2011), sendo 

que ao permanecerem observando os preços, objetivam otimizá-los e maximizar o 

seu retorno (Sandholm & Suri, 2006). Tal aspecto revela mais uma forma de 

comportamento influenciado pelo tempo e preço, enfatizando que a quantidade de 

lances é altamente irregular e pode ser dividida em três fases, dentre eles: moderados 

no início, mais baixos no meio, podendo tornar-se exagerados no final de um leilão 

(M. T. Adam et al., 2011; N. H. Chan et al., 2014).  

Há dados que estabelecem que 14% de todos os licitantes, enviam suas 

propostas nos últimos 5 minutos, 9% no último minuto, e mais de 2% nos últimos 10 

segundos antes do fechamento, supondo evitar revelar sua verdadeira avaliação e 
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direcionando existir esta concentração de lances no final (Roth & Ockenfels, 2002). 

Para complementar, há relatos em que a atividade se concentrou principalmente junto 

da extremidade, sendo 40% dos lances apresentados dentro de uma janela de um 

hora e, 50% até duas horas da finalização, e o último minuto sendo ainda mais intenso 

(Bajari & Hortacsu, 2003; Bradlow & Park, 2007; Roth & Ockenfels, 2002).  

Ao levar em consideração o tempo e o comportamento, proporcionar uma 

condição de que o licitante identifique informações sobre o tempo disponível e o real 

para a competição, pode impactar em uma dissonância cognitiva, e a relação tempo 

e ansiedade pode limitar a atenção e reduzir recursos cognitivos de processamento e 

decisão (Suri & Monroe, 2003) gerando efeitos ao comportamento do licitante, sendo 

que a urgência de tempo criada pode levar a busca superficial pelos consumidores e 

maior dependência por estímulos periféricos (Malhotra, 1984) corroborando, deste 

modo, com o conceito de que apresentar o tempo de forma dinâmica pode influenciar 

na participação e no comportamento do licitante. 

Nota-se que a urgência parece ter um efeito limitador inequívoco sobre a 

capacidade do indivíduo de se envolver em um tratamento sistemático esperando que 

os concorrentes aumentem a sua dependência aos estímulos periféricos fornecidos 

pelos leilões, a fim de captar atenção. Da mesma forma, quando há a falta de urgência 

deve-se permitir aos indivíduos, processar a informação mais minuciosamente, o que 

deve diminuir o impacto dos estímulos periféricos (J. C. Bockstedt et al., 2013) e estes 

aspectos citados, indicam que as pessoas tendem a estratégias diferentes quando os 

jogos estão próximos ao tempo final (término) (Shmueli et al., 2007). Assim, o efeito 

com prazos dos lances, bem como ao comportamento no que se refere à quantidade 

de propostas (chegam ao último minuto do leilão em grandes volumes e que ao meio 

há um período de pouca ou nenhuma atividade) indicam que há licitantes que colocam 

ofertas para avaliar o comportamento de lances, intitulando-se como "avaliadores" 

(Bajari & Hortacsu, 2003; Bapna et al., 2003; Borle, Boatwright, & Kadane, 2006; Jank 

& Shmueli, 2009; Roth & Ockenfels, 2000; Wilcox, 2000) que serão melhor 

especificados no tópico comportamento do licitante. 

Para o término dos leilões, o leiloeiro tem um papel importante porque cria e 

divulga (influência na forma ao divulgar) as regras de operação e encerramento, bem 

como a distribuição das informações dos leilões passados sobre os últimos lances e 

sobre quem era o licitante, proporcionando ou não a oportunidade de aprendizado 
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(apesar de cada licitante aprender de forma diferente) (Ariely, Ockenfels, & Roth, 

2003). 

A maioria dos licitantes não são compradores profissionais e geralmente menos 

experientes em leilão e podem ser mais facilmente influenciados (Bosnjak, Obermeier, 

& Tuten, 2006; M.-C. Lee, 2009). Deste modo, com vistas a motivação e a influência 

no comportamento, fatores intrínsecos, como prazer e satisfação, podem concentrar 

o licitante na atividade do leilão não percebendo o fator tempo e os acontecimentos 

que o rodeiam (Vallerand, 1997). Assim, a licitação emocional sugere que o 

investimento de recursos, tais como tempo e energia em licitação para determinado 

item, podem intensificar a emoção esperada do licitante de não querer perder o leilão 

(M. T. Adam et al., 2011), bem como é preciso ressaltar, que a maioria dos 

consumidores de leilões online, no que se refere ao estudo de Peters e Bodkin, 

exibiram comportamento de compra impulsivo, em virtude do fato de perderem a 

noção do tempo quando engajados, gastando mais dinheiro do que inicialmente 

previsto, podendo comprar itens não planejados (C. Peters & Bodkin, 2007). 

 

5.5 Efeitos da quantidade de leilões e de licitantes  
 

Diferente de um leilão tradicional, em que geralmente o número de licitantes é 

fixo no início, no modelo online há uma rotatividade de participantes que podem 

participar a qualquer momento anterior ao término, sendo que o número total de 

potenciais licitantes não é observável tornando esta previsibilidade mais complexa (N. 

H. Chan et al., 2014).  Há análises que procuraram entender este comportamento e 

dimensionar curvas que representem o fenômeno, considerando a quantidade de 

licitantes e sua influência nos preços indicando que uma maior quantidade de licitantes 

direcionam os preços para cima como consequência de uma maior possibilidade de 

aumento de propostas (Dass et al., 2014). 

Em relação a quantidade de licitantes, estudos indicam que mais pessoas 

oferecem lances, quando o vendedor não fornece um preço de referência, quando 

comparado à situações em que se estipula um lance mínimo (Kamins et al., 2004). A 

quantidade de licitantes pode sofrer intervenções, por uma diversidade de aspectos e 

como complemento ao requisito preço, pois se houver uma ausência de referência 

como, por exemplo, lance inicial, o preço sugerido, etc., pode haver influência na 
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participação dos licitantes em função da estratégia proposta pelo vendedor, contudo, 

a quantidade de licitantes não é o único fator a contribuir para o leilão e a dinâmica de 

preços (Bapna et al., 2004; Kamins et al., 2004). O formato do leilão inglês é mais 

indicado, assim como o formato com preço fixo ou a incerteza da demanda, podendo 

impactar no resultado e na quantidade de participantes, sendo que o custo de 

exploração também sofre influências, da mesma forma que a baixa movimentação de 

lances pode causar um aumento de custo de operação (Van Ryzin & Vulcano, 2004; 

Vulcano, Van Ryzin, & Maglaras, 2002; Wilcox, 2000). 

Ao comparar alguns modelos, percebe-se que todos acenam um aumento 

progressivo de participantes, à medida que o leilão se aproxima do final (já comentado 

no quesito tempo), ainda como tentativa de relacionar a quantidade de participantes 

e prever lances, sendo que, no que se refere, aos tempos de lances para licitantes 

latentes e remanescentes, a quantidade de remanescentes é menor que a de novos 

participantes após uma oferta. Deste modo evidencia-se que, em função do preço, 

pode haver uma evasão dos licitantes e a entrada de novos, e da mesma forma, o 

tempo afeta de forma significativa o comportamento de participação dos concorrentes 

remanescentes que ao se prolongarem tendem a sair, direcionando assim que a 

quantidade de licitantes varia, ao longo do tempo do leilão (Bradlow & Park, 2007; 

Roth & Ockenfels, 2000) e a quantidade de propostas em função disto é um quesito 

associado a capacidade de gerar prêmios superiores a outros produtos semelhantes,  

sendo que o número de itens versus quantidade propostas, associado a 

características como item único, B2C ou C2C, influenciam no contexto para agregar 

resultado ao leilão e na participação do licitante (Ba & Pavlou, 2002), (Baker & Song, 

2007; Yili, Wang, & Pavlou, 2016).  

Desta forma, a possibilidade dos licitantes estarem em muitos leilões de uma 

vez, ou em muitos leilões em um curto espaço de tempo, devem ser investigadas, 

estrategicamente, tanto no que se refere ao comportamento do licitante quanto  ao 

comportamento de licitantes em leilões de centavos, por exemplo, como já citado por 

(Bertsimas et al., 2009; Z. Wang & Xu, 2016).  No leilão em estudo, o incentivo pelo 

uso desta moeda adquirida através dos bônus pode ser relevante e influenciar no 

comportamento em função da quantidade de licitantes participantes. 

 Como referência de resultados, (Z. Wang & Xu, 2016) identificam no terceiro 

quartil de um estudo em leilões de centavos, que a grande maioria dos licitantes em 
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bigdeal (grande negócio) participaram simultaneamente de 8 pregões com 55 

propostas e duração de 4 dias,  onde os licitantes persistentes (5,2% deles), jogaram 

em 25 leilões ou mais; 5,1% dos licitantes colocados em 300 licitações ou mais, e 

10,1% dos licitantes duraram 29 dias ou mais, sendo que em 97,6% desses leilões, o 

preço de aquisição na Amazon foi menor do que o preço de varejo, em média de 78% 

do preço de mercado, o que indica ganho a estes licitantes, do mesmo modo que, se 

o licitante possui uma restrição de caixa, será licitante mais fraco e quando oferecer 

lances mais agressivos tende a sinalizar-se como propenso a ganhador (Klemperer, 

1998). 

  

5.6 O comportamento do licitante 

 

Associado aos conceitos de preço o resultado de qualquer leilão depende da 

maneira que os participantes ofertam seus lances e para qualquer análise se faz 

importante compreender e modelar esse comportamento (Parsons et al., 2011). A 

maioria dos estudos iniciais de leilões online consideram o comportamento dos 

licitantes como em perfeita racionalidade (otimizador perfeito), ou seja, a decisão de 

licitação correta para maximizar sua utilidade (Jiang, Fang, Fan, & Wang, 2013), 

contudo, em contraste a este conceito, para (Dass et al., 2014), os licitantes não são 

racionais e demonstram este aspecto ao postar vários lances em simultâneo para o 

mesmo item, e em determinadas situações como resposta a uma oferta dominante do 

concorrente. 

Em consonância a resposta automática para lances, relatam Dass, et al. (2014), 

que o lance automático pode ser considerado como a colocação manual na tentativa 

de manter o resultado como resposta a outro licitante e estudos indicam que  7% das 

propostas são colocadas em resposta a uma oferta, imediatamente após o 

concorrente realizando-se este procedimento repetidamente, por alguns períodos (N. 

H. Chan et al., 2014) sendo que uma vez que uma oferta ocorre no meio do período, 

é possível indicar que um licitante não está atento à sua concorrência, de forma que 

um grande número de lances médios sugere falta de preparo em relação a estratégia 

(ao licitante inserir lances em grande quantidade no meio de um leilão indica-se sua 

baixa experiência, pois os lances serão cobertos no decorrer do tempo do jogo), ou 
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seja, propostas agressivas, por si só, não são um bom indicador de boas estratégias 

(Z. Wang & Xu, 2016). 

Neste sentido, lances dados apenas por emoção como resposta a outro 

concorrente, ou quando há mais lances aleatórios em determinado item, pode ser um 

indicativo de não racionalidade, de modo geral (M. T. Adam et al., 2011). 

As mudanças de comportamento de consumo também podem ser influenciadas 

pela tecnologia (Campbell, 2005)  e pelo ambiente web (Beer & Burrows, 2010), no 

que se refere ao contexto em que os licitantes, normalmente são heterogêneos em 

termos de experiência com o leilão  e, que os comportamentos dos leilões online são 

altamente irregulares (N. H. Chan et al., 2014; Hortaçsu & Nielsen, 2010), o que 

dificulta a aquisição de experiência de modo rápido e, consequentemente, ganhos por 

baixos preços. 

Para o sucesso de um leilão sob a ótica do vendedor (maior ganho obtendo 

preço mais elevado do item, maior quantidade de ofertas, permanência do licitante no 

ambiente por mais tempo), ou ao licitante (compra com menor preço de aquisição, 

menos investimento de tempo),  a tipologia (forma) das decisões são importantes, e 

as mudanças no comportamento podem ocorrer durante o leilão, baseadas nas ações 

dos concorrentes (Ducarroz, 2007), bem como pela incerteza sobre o valor exato que 

também provoca nos licitantes a observação e o comportamento dos demais 

concorrentes (Baker & Song, 2007).  

Ao observar os concorrentes e o número de participantes, a quantidade de 

apostas e de licitantes pode gerar um efeito de manada, as quais outros licitantes 

podem se identificar e ficarem inclinados a inferir lances nos itens mais ofertados, 

ignorando itens comparáveis ou superiores com menos lances (Dholakia, 2005; 

Dholakia & Soltysinski, 2001) e (Wilcox, 2000), permitindo entender se este fato de 

participar de modo mais intenso pode ser incentivado quando se facilita o acesso, bem 

como à disponibilidade de aquisição de uma moeda virtual com baixo custo, obtendo 

uma possível relação de valor do lance e item ao comportamento.   

Com o contexto da relação valor e comportamento, conforme observado por 

Kamins, et al. (2004), Wilcox (2000) e Yao e Mela (2008), o valor estimado do 

vencedor, muitas vezes, ultrapassa o verdadeiro valor real; afetado, portanto, pelo 

comportamento e as características não observadas dos licitantes e vendedores, 

como desenho de mecanismos do leilão, e/ou o valor percebido do cliente. Sob a ótica 
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do licitante, características de comportamento foram exploradas considerando, a 

experiência do licitante como importante aspecto em uma melhor aplicação da 

estratégia, em que o aprendizado dos leilões impacta positivamente na estratégia 

(Wilcox, 2000), (McDonald & Slawson Jr, 2002). 

No aspecto motivacional, associado ao comportamento, os licitantes podem ter 

diferentes motivações para participar de leilões, como aspectos hedônicos (prazer, 

vontade) e puramente utilitários (Standifird et al., 2005), sendo consideradas como 

principais tipos de motivações das pessoas para as situações do leilão (neste aspecto, 

comprar, permanecer, utilizar sistema) e que motivam pessoas a continuar no jogo na 

busca por vencer o leilão (Barry, Darden, & Griffin, 1994; C.-C. Chang & Chen, 2015). 

Por outro lado, há outro aspecto que não só o ganhar, mas a motivação hedônica em 

apreciar a atividade de leilão como fator motivador (independente do ganhar), fazendo 

os licitantes permanecerem no jogo ofertando lances e influenciando o 

comportamento (C.-C. Chang & Chen, 2015). 

No leilão de centavos o melhor desempenho dos licitantes depende de sua 

experiência estratégica, e que há uma curva de aprendizado para assim obterem esta 

experiência e lucros positivos (D. Wang et al., 2013; Z. Wang & Xu, 2016). Ainda se 

estabelece que a aprendizagem é questionável partindo do pressuposto de que há 

grupos de comportamentos e  pessoas diferentes e, portanto, o quesito aprendizagem 

é relativo (Z. Wang & Xu, 2016) e que o indivíduo pode ser influenciado pelo ambiente 

do leilão e apresentar lances por rivalidade seja pelo medo de sentir emoções 

desagradáveis (possibilidade de perder), querer manter a liderança ou para estimar o 

lance máximo de outro licitante e testá-lo (M. T. Adam et al., 2011; N. H. Chan et al., 

2014). 

Um licitante sofisticado, procura analisar o ambiente, para saber quem está 

competindo e que estratégias seus concorrentes usam, para que assim possa 

responder de forma otimizada, apresentando lances de forma frequente e deliberada 

no início ou no final do tempo, mas não no meio da licitação, reafirmando o 

pensamento estratégico  e definindo seu comportamento em relação aos concorrentes 

(Z. Wang & Xu, 2016) e cabe ressaltar que há a possibilidade do vício, influenciado 

pela sensação de preço barato (emoção por ser barato) e a sensação de vencer, 

entrando em uma guerra de lances por coisas que realmente não querem (Herschlag 

& Zwick, 2000), sendo que  o prazer e o hábito de comprar podem ser relacionados  a 
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pessoas que procuram a emoção de comprar como uma experiência de aventura, 

emoção, estimulação, e outros aspectos que possam aliviar o stress ou depressão, 

melhorar o estado de humor, ou esquecer seus problemas (M.-Y. Lee et al., 2013), 

(Arnold & Reynolds, 2003; Jamal, Davies, Chudry, & Al-Marri, 2006).  

Percebe-se que compradores emocionais diferem na maneira de recompensar 

as suas necessidades emocionais. Para os indivíduos, triunfos representam 

preocupações significativas sobre uma sociedade aparentemente incapaz de fornecer 

formas materiais de satisfação e práticas de consumo no mundo virtual digital, 

podendo representar um meio de vencer (satisfação) aos obstáculos do cotidiano (M.-

Y. Lee et al., 2013) e que é influenciada (dependendo das compensações) no 

momento da decisão, ou seja, quando compara o ganho perante outros itens na 

mesma condição e desta forma procura estabelecer assim sua estratégia de 

comportamento (Denegri‐Knott & Molesworth, 2010; Simonson & Tversky, 1992). 

Assim, participantes que foram previamente expostos a uma expectativa mais 

inconsistente, provavelmente são susceptíveis a um contraste de informação, sendo 

que se as expectativas estão em desacordo com um estímulo, os participantes 

tornam-se mais propensos a reavaliar ou ajustar as suas decisões modificando a 

estratégia (Geers & Lassiter, 2005) e ao utilizar moedas virtuais e sua forma de 

aquisição através da troca por pontos de fidelidade, é importante conhecer a 

taxonomia dos licitantes. 

 

5.7 Programas de fidelidade e Moedas Virtuais associadas ao conceito de leilões 
 

 É importante destacar o alinhamento adotado para o conceito de programa de 

fidelidade e moedas virtuais, que diante do foco desta pesquisa se refere ao momento 

em que os pontos obtidos por consumir produtos e serviços serão trocados por 

moedas virtuais de uso como lances nos leilões online. 

Os programas de fidelidade representam estratégias utilizadas por marketing 

com o objetivo de aumentar movimento (quantidade e frequência) nas lojas, 

incrementar tamanho da cesta de produtos e relacionamento (Omar, Azrin, & Sarah, 

2009b). A qualidade destes programas está associada ao retorno financeiro (seja para 

vendedor, ou para usuário), forma de pontuação e troca dos benefícios, 
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reconhecimento, lealdade, etc. (Bijmolt, Dorotic, & Verhoef, 2011; Breugelmans et al., 

2015; McCall & Voorhees, 2010).  

 Os programas de fidelidade são usuais e, sua popularidade, os torna uma 

ferramenta de incentivo ao cliente (usuário) (Bellizzi & Bristol, 2004). Assim, a 

interação entre usuários e seus benefícios representam fatores de sucesso aos 

programas, bem como suas ferramentas de utilização e recompensas (Smith, Sparks, 

Hart, & Tzokas, 2003).  

Diversos estudos sobre recompensas foram explorados e classificados como 

gerando relacionamentos de curto ou longo prazo, sendo identificados nestes 

aspectos três benefícios aos clientes na construção de relacionamentos: financeiro 

(incentivos de preços), sociais (reconhecimento e tratamento) e estruturais (tempo e 

dinheiro) (Berry, 1995; Wright & Sparks, 1999). Por outro lado, há riscos quando os 

clientes não recebem a recompensa prometida ou quando os benefícios indicados 

não são valiosos para eles; neste caso, a frustração do cliente pode ocorrer, sendo 

que, como fontes de frustração em um programa de fidelidade, estabelece-se a 

redução de recompensa, adiamento de recompensa e recusa de recompensa (Stauss, 

Schmidt, & Schoeler, 2005).  

Outros autores com foco nos risco dos programas, classificam os programas 

de fidelidade em quatro categorias principais, sendo, respectivamente, dificuldade de 

acesso (barreira de qualificação), impossibilidade de reivindicar a recompensa 

(Inacessibilidade), valor baixo da recompensa (inutilidade) e a necessidade de 

investimento adicional de custos materiais e mentais para aproveitar os benefícios 

(custos de resgate) (Omar et al., 2009b).  

Omar et al. (2009a) ainda ressaltam que as formas de recompensa em um 

programa de fidelidade, implicam em reforços que incentivam os consumidores a 

serem, persistentemente, condicionados por longos períodos de tempo, considerando 

o recebimento de recompensas, contudo nenhum estudo relacionou estas 

recompensas às formas de lances em leilões, pretendendo-se assim, explorar esta 

associação com foco nos leilões.  

Com foco na visão do vendedor, a importância de fidelização pelos programas, 

também possibilita a utilização enquanto meio para a melhoria do lucro operacional e 

problemas com excessos de produtos e sazonalidade (o que pode ser benéfico no 
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estudo, se o produto ou mix de produtos  for composto por itens próprios (Quigno & 

Zhang, 2016). 

Muitas vezes, consumidores veem as recompensas em forma de moedas 

extras, o que também direciona para a aplicação dos pontos de fidelidade (bônus) 

como dinheiro, entretanto a utilização de referência de que as moedas são 

psicologicamente semelhantes a dinheiro, revela um viés cognitivo ratificando a 

possibilidade ao uso em leilões (M. Chan, Kemp, & Finsterwalder, 2016; Smith & 

Sparks, 2009). 

Em relação a eficácia sobre a conversão desta aplicação em negócios, às 

organizações, na percepção ao usuário e na relação fidelidade e eficácia, ainda têm 

dúvidas entre o senso de gratidão e injustiça exercendo efeitos mais representativos 

quando o benefício adquirido é status do cliente (uma forma de incentivo como 

mudança de classe ou categoria) criando divergências entre usuários (Steinhoff & 

Palmatier, 2016). Contudo, ao proporcionar um leilão e como lance, a utilização de 

seus bônus, entende-se, por meio desta pesquisa, que trocar estes pontos por lances 

(resgatar seus pontos por lances) está associado a eficiência do programa e a questão 

da injustiça torna-se minimizada, pois a aquisição do bem dentro do leilão passa a ser 

relacionada a estratégia do licitante e se torna mérito exclusivamente do mesmo e não 

do vendedor ou do leiloeiro, reduzindo a questão de injustiça do programa de 

fidelidade.  Para este estudo, cabe relembrar sobre a Moeda Virtual advinda de bônus 

de fidelidade (MVBF), como sendo a moeda que será utilizada como meio de lance 

no leilão online, obtida pela troca dos pontos disponíveis no programa de fidelidade, 

recebidos durante o consumo do licitante por produtos e serviços. 

No aspecto da moeda virtual, o dinheiro tem se transformado cada vez mais 

abstrato. A necessidade física têm sido uma mudança de paradigma (Breternitz, 

2009), considerando ainda,  um aumento do uso de moedas virtuais como nos fóruns 

sobre Governança da Internet (IGF) desde 2014 (Pires, 2017) destacando como 

abordagens principais os aspectos sobre mecanismos de tributação, controle, 

privacidade e riscos, bem como inovações geradas e formas de regulamentação. 

 A preocupação com o aspecto de regulamentação estende-se com as moedas 

virtuais, pois são descentralizadas das instituições bancárias e sistemas fiscais e 

tributários e, deste modo, permitem serem criadas e vinculadas a comunidades 

específicas como gift cards (Kile Jr, 2007; Kile Jr & Wall, 2008), possibilitando maior 
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relacionamento com seus usuários, bem como uma plataforma descentralizada, com 

informações sobre as transações executadas em protocolos de consenso, por meio 

de um livro digital das operações, permitindo segurança aos participantes na rede 

(Singh & Singh, 2016). 

 

 

5.8 Outros aspectos associados ao comportamento do licitante 
 

 Como mencionado anteriormente, há uma variedade de modelos de leilões 

disponíveis e a relação entre lances e valores podem ser impactados por estes 

modelos (Bajari & Hortaçsu, 2004). Do mesmo modo que um concorrente ao decidir 

jogar em outro leilão, precisa tomar decisões de que leilão participar e como será a 

oferta no leilão escolhido, envolvendo o pensamento estratégico (forma como tomar 

a decisão de forma otimizada) (Z. Wang & Xu, 2016), sendo que quando não se é 

dado nenhum feedback direto sobre como jogar melhor, a teoria dos jogos 

comportamental sustenta que os indivíduos em jogos experimentais apresentam 

heterogeneidade em termos estratégia, do mesmo modo que com relação a uma 

curva de aprendizagem, indica-se que não há um equilíbrio puro-estratégico e 

simétrico, independentemente dos modelos de leilões (primeiro ou segundo preço), 

pois cada indivíduo é diferente inclusive na aprendizagem (Cai, Wurman, & Chao, 

2007), contudo, se o tempo de espera até o próximo leilão do mesmo tipo, for menor 

ou igual que cinco leilões, há uma diminuição das propostas de lances diminuindo a 

oferta no próximo leilão (Zeithammer, 2006) e reforça-se que a vontade de pagar 

diminui, na medida em que outros itens semelhantes estão listados, (Anwar, McMillan, 

& Zheng, 2006) e (T. Y. Chan, Kadiyali, & Park, 2007). Estabelece-se que 5% dos 

vencedores usam essa estratégia de licitação, percebendo um desconto de preço 

significativo e reforçando, portanto, que o licitante deve ter habilidade para monitorar 

leilões e lances e decidir qual e que quantidade investir; da mesma forma, que os 

licitantes deveriam evitar lances múltiplos (seguidos) em leilões diferentes e que, 

vendedores e leiloeiros tenham tempos de término diferentes ou a venda de produtos 

únicos, minimizando uma possível perda de preço (McCart, Kayhan, & Bhattacherjee, 

2009).  
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 Como estatística, a duplicação da quantidade de leilões que terminam na hora 

seguinte, está associada a redução de aproximadamente 2% em preços e, para itens 

com valor um pouco maior, há uma queda de 5,6% no próximo leilão e 4,4% até os 5 

seguintes, sendo que ao tomar a ação de atrasar a próxima oferta em pelo menos 53 

minutos, há um aumento dos lances (Zeithammer, 2006). 

 Em continuidade ao modelo do leilão e sua dinâmica do processo, relacionado 

ao preço final, e ao comportamento do licitante, o formato de leilão inglês é preferido, 

quando a avaliação do comprador se torna mais dispersa (Shmueli et al., 2006), (Min 

et al., 2011; S. Wang, Jank, & Shmueli, 2008) e (R. Wang, 1993, 1998). Já no que se 

refere, aos de sobreposição e à heterogeneidade de comportamento do licitante, 

dificulta-se percebê-los como independentes uns dos outros (S. Chang, 2012). 

 

 

5.9 Modelo de Pesquisa 
 

O quadro 1 indica os principais papers que analisam a taxonomia dos licitantes, 

sendo que não foi identificado nenhum estudo que traga essa análise quando o leilão 

emprega moeda virtual. Os artigos relacionados no quadro 1 influenciaram centenas 

de outros autores e publicações; dentre eles, destaca-se também (S. A. Chang, 2010; 

Hou & Rego, 2007; Muthitacharoen & Tams, 2012; S. Wang et al., 2008; Zhong & Wu, 

2006) que estudaram características que também podem influenciar no 

comportamento relacionadas a modelos como leilões de sobreposição e a estratégia 

dos licitantes (S. Chang, 2012; S. A. Chang, 2014). Vale destacar, conforme revisão 

teórica, que o termo sobreposição representa a possibilidade de compartilhar um 

intervalo de tempo diferente de zero entre dois leilões idênticos (antes de um terminar, 

outro inicia). O termo simultâneo, variação do termo sobreposição, está incluído neste 

contexto, os quais simultâneos são considerados na mesma condição de tempo de 

ocorrência (Bapna et al., 2009; M. Peters & Severinov, 2006). 
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Quadro 1: Resumo dos Principais Journals. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Autor Titulo Revista Resumo Geral Tipo Leião Variáveis Método

Bapna, R., Goes, P., Gupta, A., & Jin, 

Y. (2004)

User heterogeneity and its impact on 

electronic auction market design: An 

empirical exploration Mis Quarterly , 21-43.

Taxonomia de comportamento

Compara leilão on-line 1999 e 2000

Busca diferenciar comportamento estratégias 

licitação  

Diferentes probabilidades de ganhar e ident níveis 

excedente consumidor.

(interesses e incentivos usuários em áreas - 

sistemas de apoio à decisão) Leilão Yankee (discriminatório - preço fechado)

TOE - tempo de entrada

TOX - tempo de saída

NOB - número de lances

K-means clustering

ANOVA - comparar  entre os anos

Bapna, R., Jank, W., & Shmueli, G. 

(2008).

Consumer surplus in online 

auctions.

 Information Systems 

Research , 19 (4), 400-

416.

Investigam se o excedente do consumidor mediante 

diferentes moedas e categorias de item, influencia pela 

experiência vendedor, duração leilão e concorrência, e 

influencia pela experiência licitante, agressividade e 

preço item

ebay - (término do leilão ocorre aos mais altos lance 

e ganhador paga o preço igual ao segundo maior 

lance acrescido incremento.

preço abertura

numero participantes

numero lances

duração dados exploratórios

Bapna, R., Goes, P., & Gupta, A. 

(2003). 

Analysis and design of business-to-

consumer online auctions. 

 Management 

Science , 49 (1), 85-

101.

Investigam incremento no lance como influenciar 

comportamento B2C - ebay

lance de abertura

incremento da oferta

tamanho do lote

fatores controle - momento término (não relevante)

intervalo de tempo do leilão

preço de reserva escondido (valor mínimo venda)

Dependente - Average Offset Revenue (AOR)

Divisão grupos Licitantes (participantes/ 

oportunistas e avaliadores) - T-test

Estimar valor - regressão

% candidatos adotam estratégia lance 

participante, indicado por P%. 

fatores de controle  = k incremento de oferta

tamanho do lote N

preço de reserva r

Bapna, R., Chang, S. A., Goes, P., & 

Gupta, A. (2009).

Overlapping online auctions: 

Empirical characterization of bidder 

strategies and auction prices. MIS quarterly, 763-783.

leilões sobrepostas, suas interações e impacto 

relacionado sobre o comportamento do 

concorrente

compara tipos leiloes e tipos licitantes Inglês - sobrepostos

número de oferta (NOR). 

TOE - momento da primeiro lance

TOX - momento do último lance 

Duas variáveis representam tempo e duração

caracteriza participação do licitante

tempo de sobreposição anterior - OTP.

número total leilões licitante durante período coleta de dados (NOA), 

número médio revisões licitação durante leilões participou (NOR) 

média quantidade cada licitante exigiu leilões que participou (QNT)

k-means

TOE / TOX e NOR - Classifica grupo 

participantes 

(NOA; NEM e QTN- cluster de licitante 

individual ou institucional

Preço  regressão variáveis: tipo leilão,  

duração, OTPi,  OTFi, MiN Pb,  % participantes 

e tipo itens  
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Nos leilões online, os licitantes observados não são homogêneos, mas sim 

caracterizados com tipos distintos (Bapna et al., 2000) e podem alterar sua 

classificação com o tempo de experiência. Nos trabalhos de (Bapna et al., 2000, 2003; 

Bapna et al., 2004; Muthitachareon, Barut, & Saeed, 2014; Zhong & Wu, 2006) 

apresentam-se estudos que classificam e conceituam aspectos do comportamento, 

sendo demonstrado como a taxonomia do comportamento de estratégias do licitante 

pode melhorar o design de alguns tipos de sistemas de informação e processos de 

leilão online replicados por outros autores, o que reforça ser uma forma replicável 

neste estudo. 

Assim, os autores avaliam as decisões dos concorrentes na forma de entrar e 

sair do mecanismo de licitação e o número de propostas, coincidindo com o processo 

de formação de preços. Desta forma, a taxonomia ajuda a agentes de licitação no 

desenvolvimento e compreensão dos comportamentos dos licitantes e auxilia na 

criação de plataformas de simulação computacional.  

Como principais variáveis para avaliar o comportamento do licitante (Bapna et 

al., 2004) determinaram três aspectos, sendo o tempo de entrada, o tempo de saída, 

e o número de lances realizando, em seguida, um multiatributo de classificação do 

licitante. 

Destas variáveis: 

 Momento de entrada (TOE) é caracterizado pelo momento em que um 

licitante escolhe para entrar no leilão, influenciando diretamente no nível 

de participação do leilão e em seu processo de formação de preços e 

tende a ter um maior número de concorrentes, sendo que, por outro 

lado, (Harstad, 1990) cita que com menos participantes existe uma 

maior chance de ganhar. A variável TOE captura tempo de entrada no 

leilão por parte do licitante e para (Bapna et al., 2004) não está sujeita 

a vieses que possam surgir em dados coletados, sendo que 

dependendo do desenho do mecanismo de leilão, TOE pode indicar o 

valor estratégico da resposta do lance exemplificando que uma entrada 

tardia é estratégica em leilões unitários com tempos de fechamento 

firmes como no eBay. 

 Momento de saída (TOX) trata-se do tempo de saída dos licitantes (o 

seu último lance). Espera-se realizar uma classificação multiatributo. 
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TOX, quando combinado com TOE, permitindo examinar os efeitos de 

interação entre várias dimensões de estratégias de licitação. 

 Número de lances (NOB) refere-se à frequência com que um licitante 

atualiza os lances e assim reflete no seu nível de envolvimento em um 

leilão. Para (Bapna et al., 2004) é também um proxy para o valor do 

tempo dos licitantes, sendo para eles intuitivo supor que concorrentes 

com maior custo de licitação vão se candidatar com menos frequência 

do que aqueles com menores custos de licitação. 

Para (Bapna et al., 2004) como exemplo da importância de NOB, comparam três 

usuários diferentes sendo um extremamente ocupado, sofisticado, adepto de 

obtenção de informações sobre preços; o segundo licitante ingênuo e que não 

entende o comportamento estratégico e tem muito pouco tempo para acompanhar um 

leilão; e o terceiro, um licitante que gosta de competição e que para os autores o único 

fator comum que distingue estas três licitantes é o número total de propostas (NOB). 

Em um processo o qual o custo de lance é baixo cujo objetivo de um leiloeiro é 

atrair o tráfego da Web, espera-se níveis mais elevados de NOB, o que representaria 

benefícios ao site. 

Segundo (Bapna et al., 2004) a hora de entrada (TOE), hora de saída (TOX), e 

o número de lances (NOB) devem ser consideradas em conjunto. 

Para (Bapna et al., 2000; Bapna et al., 2004) há alguns grupos que foram 

denominados de avaliadores, participantes e oportunistas, sendo que os mesmos são 

apresentados  com as seguintes características: 

 Avaliadores – tendem a colocar lances únicos e no estágio inicial do leilão; não 

gostam de risco ou assumem poucos riscos. 

 Participantes – como o nome já induz, participam com lances ao longo do leilão, 

normalmente fazem uma baixa oferta inicial e monitoram progressivamente o 

andamento do leilão, colocam lances ascendentes. Tende a risco neutro. 

 Oportunistas - colocam um número mínimo de oferta, no momento mais tardio 

possível do leilão (último minuto); normalmente procuram as “pechinchas” e 

aceitam mais o risco. 

O comportamento de monitoração do mercado acaba gerando assimetrias de 

informação entre os licitantes, podendo impactar no resultado final, sendo que, em 

leilões múltiplos sobrepostos, também há esta complexidade (Bapna et al., 2009) e 

(S. Chang, 2012). O impacto causal do mercado sobre os mecanismos individuais 
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gera um conjunto heterogêneo destes licitantes, influenciado por vários fatores e 

referências de outros aspectos, como duração do leilão, tempo de sobreposição e 

exposição do lances aos concorrentes (Bapna et al., 2009). 

Como modelo base para esta pesquisa e, de acordo com os estudos de Bapna 

et al. (2009) e Goes et al. (2012), a importância econômica e os mecanismos de preço 

e de negociações são importantes na capacidade de gerar resultados aos leilões. Em 

modelos diferentes de leilões (inglês e holandês) de sobreposição, se percebe a 

existência de licitantes institucionais, que lançam grandes quantidades em vários 

leilões e sobre esta visão, um aumento na proporção de “participantes” aumenta o 

preço em um determinado leilão, enquanto o comportamento de licitação institucional 

diminui o preço e, o grau de sobreposição tem um impacto negativo sobre o preço 

evidenciado pelo aumento desta sobreposição (Bapna et al., 2009; S. A. Chang, 

2014).  

 Assim, como parte do estudo pretende-se, por meio dos conceitos 

apresentados por Bapna et al. (2009) adaptar o modelo proposto pelo autor, 

considerando o efeito moderador do uso dos bônus para lances. Deste modo, o 

modelo adaptado, por meio das variáveis de mercado e o comportamento de licitação 

será subdividido em: 

 

Nível de comportamento do licitante: (Bapna et al., 2004) e (Bapna et al., 2009): 

TOE – Momento de entrada sendo o momento que houve o primeiro lance do 

concorrente (licitante). 

TOX – Momento de saída (último lance), momento em que houve o último lance 

do concorrente (licitante). 

NOB - Número de lances, que se refere a frequência com que um licitante 

atualiza suas propostas (proxy para o valor do tempo dos concorrentes) (Bapna et al., 

2004). 

Partindo dos argumentos anteriores, segue modelo proposto na figura 1 que 

considera identificar a taxonomia do licitante baseado em Bapna 2009 e 2004 

influenciado pela disponibilidade de uma moeda virtual adquirida por meio de troca 

por pontos de fidelidade. 
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Figura 1: Modelo de Análise Proposto 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Bapna et al. (2009). 

 

O estudo aplicará a análise de k-means para determinação de clusters, 

considerando a argumentação de resultados. Pretende-se testar desta forma: 

 A – Análise exploratória dos dados e suas relações. 

 B – K-means Clusters para a análise do comportamento do licitante (TOE, TOX 

e NOB). 

Nos estudos de taxonomia de (Bapna et al., 2004) considera-se o uso do K-

means clustering como forma eficiente para avaliar a heterogeneidade no 

comportamento de licitação com adoção do vetor de três variáveis: NOB, TOE e TOX 

e que se caracterizam por uma distância intra agrupamento pequeno e grande 

distância inter conjunto. Os pontos de dados partem de algoritmo N em K 

subconjuntos distribuídos sj, contendo cada um nj pontos de dados, para minimizar as 

somas dos quadrados Xn sendo um vector que representa o nº ponto de dados e uj é 

o baricentro, o centro de massa, dos pontos de dados em sj.  

O algoritmo consiste de um procedimento de reestimativa de que, inicialmente, 

se atribui os pontos de dados para os conjuntos K aleatoriamente.  

O centróide é então calculado para cada conjunto.  

Essas duas etapas são alternadas até que nenhuma mudança ocorra na 

atribuição dos pontos de dados em um algoritmo K-means que começa com uma 

especificação do número K de cluster e converge para distribuição ótima (busca 

minimizar a distância dos elementos a um conjunto de k centros dados por meio de 

uma interação). Uma potencial limitação dessa abordagem é a priori especificação do 

número de clusters, K o que pode ser inicialmente identificado com um agrupamento 

hierárquico que identifica as distâncias por meio do cálculo de seus centróides. Neste 
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estudo busca-se então identificar estes comportamentos de licitação e se há 

diferenças ao utilizar como lances, os bônus adquiridos a “custo zero”.  

Além da contribuição, sobre se há ou não a mudança de comportamento na 

composição dos licitantes, ao destacar-se os três grupos com leilões propostos por 

(Bapna et al., 2004) ainda é possível sua comparação com outros modelos de leilões 

como os de sobreposição, Yankee (cada ganhador paga o valor oferecido), e inglês 

como estudos (Bapna et al., 2009; Bapna et al., 2004; S. Chang, 2012; Zhong & Wu, 

2006). 

Como direcionador ao estudo, (Bapna et al., 2004) apresenta cinco tipos de 

licitantes originando intermediários entres os grupos criados sendo denominados de: 

 Avaliador cedo (coloca apenas um lance durante as primeiras fases do 

leilão, refletindo sua disposição máxima a pagar). 

 Avaliador meio (único lance máximo é submetido no meio do leilão). 

Os avaliadores minimizam o custo do tempo de monitorar leilões. Embora 

possam pagar mais do que outros vencedores, eles ganham um prêmio de aversão 

ao risco, minimizando a chance de ser fixado o preço de um leilão processo comum 

em um leilão modelo Yankee. 

 Os oportunistas colocam seus lances tardios, similar aos snipers como 

em lances de uma única unidade como no eBay (Roth & Ockenfels, 

2002). 

 Apresentado em seu estudo um grupo denominado sip-and-dippers uma 

classe que costuma colocar dois lances: uma vez no início do leilão, para 

claramente estabelecer a sua prioridade de tempo e, talvez, para avaliar 

a concorrência, sendo que, posteriormente, reveem os seus lances no 

fim do leilão, comportando-se de forma estratégica. 

 Os participantes, caracterizados por entrada antecipada e a saída tardia, 

e que ganham satisfação no processo de licitação e participação, sendo 

que cada leilão pode possuir variações de seus clusters, sendo que o 

conceito inicial não é diferente, demonstrando assim ser uma forma 

robusta de análise partindo das variáveis predefinidas nos 

levantamentos teóricos. 

Nos estudos sugere-se, portanto, que ao analisar resultados como a média e o 

desvio padrão para NOB é possível classificá-los como avaliadores de início e meio. 
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No entanto, a média e o desvio padrão para a época do primeiro e último lance são 

significativamente diferentes para estes dois clusters. Uma vez que os valores de 

curtose indicam dados relativamente pontiagudos e assimetria da mesma ordem, deve 

haver separação significativa entre avaliadores início e meio ao longo de pelo menos 

duas das três dimensões. 

Com foco no comportamento, o estudo de (M.-Y. Lee et al., 2013) desenvolve 

análises sobre as estratégias personalizadas para os consumidores, bem como valor 

recreativo e emocional para fortalecer leilões. Neste caso, o estudo analisa as 

motivações comerciais, emocionais, as relações de dados demográficos (idade, sexo, 

renda e educação), psicografia (Impulsividade, busca por variedade, sensibilidade ao 

preço, e consciência de risco) e motivações de compras emocionais (aventura e 

gratificação) sendo que por meio de uma análise de cluster, revela-se segmentos das 

duas dimensões da motivação comercial e emocional (M.-Y. Lee et al., 2013) e em 

relatos obtidos sugere-se que o aspecto emocional de leilões online podem ser 

resumidos por três fatores: a variedade em compras, exploração e jogo ativo (M.-Y. 

Lee et al., 2013).  

O mesmo autor no aspecto gênero, descreve características como propensão 

ao uso do tempo e energia mental em compras e experiências agradáveis versus foco 

e orientação para ganhar e colocar mais valor na conveniência, reforçando-se que o 

gênero é preditor significativo da intenção de compras na web, considerando ainda, a 

comparação entre o valor dos lances e o interesse por leilões online (M.-Y. Lee et al., 

2013). Indica-se ainda que há indícios da relação da idade influenciar nas compras 

emocionais, existindo certa propensão por parte dos jovens, por exemplo; apesar da 

existência de outros fatores como renda e educação, neste contexto de controle (M.-

Y. Lee et al., 2013). 

Ao complementar este estudo os autores citam que a impulsividade pode estar 

relacionada a falta de planejamento ou compra por impulso (pela emoção) (M.-Y. Lee 

et al., 2013) e a procura por variedade, associada à postura de mudanças é passível 

não só de emoção, mas de um sentimento de aventura durante as compras (M.-Y. 

Lee et al., 2013) e (Simonson & Winer, 1992). Neste sentido, os sites de leilões 

oferecem, com a variedade de itens, também excitação, aumentando expectativas 

otimistas, ao mesmo tempo em que estimulam o alívio do mau humor, provocando um 

sentimento de felicidade (Kahn & Isen, 1993; Kahn & Raju, 1991). 
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Os procedimentos metodológicos detalhados a seguir serão utilizados para 

identificar a taxonomia dos licitantes em um leilão online relacionado ao 

comportamento, influenciados pelo uso de créditos (bônus) adquiridos no programa 

de fidelidade e trocados por lances (moeda virtual). 

 

6.1 Descrição do ambiente inicial de estudo 
 

O ambiente inicial de estudo é composto por um site de leilão virtual associado 

a uma grande companhia utilizando um programa de leilões online com mais de 

170.000 leilões executados entre março de 2011 e abril de  2019 e que possui um 

programa de fidelidade a seus membros, pontuando-os quando ocorre a compra de 

produtos e serviços, ou mesmo, permitindo a possibilidade de compra de pontos 

fidelidade e que podem ser trocados por lances virtuais em forma de uma moeda 

virtual própria. Os pontos podem ser definidos por categorias de produtos adquiridos, 

por exemplo, a cada R$ 1,00 gasto, há um ponto, contudo, caso em produtos da loja 

de conveniência R$1,00 possa ser convertido em 2 pontos é possível a companhia 

incentivar maior consumo em serviços alternativos. Como formas de premiação e 

relacionamento há uma cesta de benefícios para utilização destes pontos obtidos e 

uma destas ferramentas está no acesso a um leilão online associado a parceiros, 

como programa de exclusividade a seus membros, que ocorre conforme relato a 

seguir. 

O usuário do programa de fidelidade, com seus pontos já adquiridos, pode 

trocá-los por lances que darão direito a participar dos leilões que ocorrem na 

plataforma online. 

Como exemplo de troca, há uma relação de pontos que se convertem em 

lances, na data inicial do estudo, por exemplo, 200 pontos equivaliam a 60 lances 

(proporção de 3,33 pontos /lance), 300 pontos por 110 lances (2,73 pontos/lance) até 

5000 pontos por 5500 lances (taxa de conversão de 0,91 pontos/lance) como forma 

de incentivo a adquirí-los. Estes lances são a “moeda virtual” do jogo e conforme relato 

anterior, não houve um custo monetário de aquisição, apenas foi trocado pelo 

consumo dos produtos da empresa. 
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O mecanismo do leilão ocorre semelhante ao inglês, ascendente, onde cada 

lance utilizado acresce ao valor do produto em R$ 0,15. Não há nenhum preço de 

reserva para o item, deste modo, o valor de aquisição inicial é zero e será acrescido 

a cada lance, assim, está disponível ao licitante e há um teto máximo de preço que é 

estipulado pelo leiloeiro limitando ao valor que o bem leiloado será negociado, sendo 

que acima deste valor o licitante continua na disputa, mas não desembolsará acima 

desta quantia para aquisição. Em outras palavras, o licitante ao utilizar os pontos, se 

for o ganhador, garante o direito de comprar o bem leiloado pelo valor final dos lances 

limitado ao valor do teto estabelecido pelo leiloeiro. Por exemplo, um produto X, ao 

ser disponibilizado com limite máximo de R$ 700,00; se inicia com zero e vai 

recebendo seus lances, acrescendo em cada um R$ 0,15. Cada lance, portanto 

acresce ao valor que será pago em R$ 0,15. Ao final do leilão, o licitante ganhador, 

tem o direito de adquirir o bem pelo valor final do pregão limitado a R$ 700,00 e, caso 

os lances tenham se encerrado, por exemplo a R$ 235,00, este será o preço a ser 

pago.  

Caso o valor ultrapasse os lances no preço estipulado pelo leiloeiro, como no 

exemplo acima, e encerre em R$ 1.455,50, o vencedor sabe que pagará os R$ 700,00 

definidos como teto. Nota-se aqui, que o valor do preço máximo para aquisição e o 

valor do pregão atual se apresenta sempre visível aos licitantes, o que pode influenciar 

na disputa pelo item (objetivo de fidelizar). Assim, os lances apenas permitem ao 

licitante acesse ao jogo e o ganhador desembolsará o valor definido no encerramento 

do pregão para aquisição do bem seja em espécie ou outra forma de pagamento como 

cartão de crédito, sendo que como complemento a informação, os licitantes competem 

por desconto de preços e ao receber maior quantidade de lances (normalmente 

próximo do final, menor o ganho, isto significa que no início do leilão há um maior 

estímulo em ganhar do que ao término por representar um preço ainda menor). 

Ao ser disponibilizado cada item, há uma predefinição de tempo para 

encerramento do leilão, o que está visível ao licitante; este é outro instrumento 

utilizado pelo leiloeiro como forma de incentivo, pois disponibiliza itens com previsão 

de término diferentes, desde horas a dias. Ainda no quesito previsão de término, seu 

encerramento ocorre na condição de “SE" não houver atividades de lances no item, 

no momento previsto de encerramento; portanto, caso haja movimentação de lances, 

o mesmo não será encerrado, incentivando ainda mais a disputa nos momentos finais 

(instante antes do encerramento, de 0 a 15 segundos). Ao receber um novo lance, o 
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cronômetro reinicia para 15 segundos em contagem regressiva. Associado a este 

quesito, nos últimos 5 segundos para o término, o cronômetro se destaca na cor 

vermelha e, entre 6 e 10 segundos na cor laranja, indicando a possível iminência de 

encerramento e desta maneira estimulando a participação conforme figura 2. 

 

Figura 2: Apresentação esquema de cores do tempo para finalização do leilão 

 

       Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
 

 

O último lance vigente é visível aos licitantes, bem como quem é o licitante que 

detém até aquele instante o direito de compra do produto. 

O mix de produtos apresentados aos licitantes representa desde produtos da 

própria empresa com descontos (o que incentiva o consumo) como também a 

aquisição de mais pontos fidelidade em produtos diversos, com valores dos mais 

variados, estimulando assim, a participação. Com relação a disposição dos leilões e 

seus itens, pode ocorrer leilões de forma sobreposta (dois leilões idênticos podem 

estar acontecendo simultaneamente sendo que esta sobreposição pode variar entre 

eles, ou seja, dois leilões idênticos possuem algum momento em que acontecem 

lances) a critério do leiloeiro. 

Em média há 150 lotes de leilões ativos, sendo que muitos, devido a data 

prevista para encerramento estarem distantes, podem não receber lances por opção 

dos licitantes e, uma pequena parcela dos que estão próximos ao encerramento, 

recebem maiores participações.  

• Tempo previsto de finalização (padrão)

• R$ Máximo do Item

• R$ atual dos lances

• Identificação do usuário do último 
lance

• Cor relógio do tempo (acima 15 
segundos) - Normal

Tempo restante para 
finalizar acima de 14 

segundos

• Tempo previsto de finalização (laranja)

• R$ Máximo do Item

• R$ atual dos lances

• Identificação do usuário do último 
lance

• Cor relógio do tempo (entre 06 e 10 
segundos) - Laranja

Tempo para finalizar 
entre 06 e 10 seg • Tempo previsto de finalização 

(vermelho)

• R$ Máximo do Item

• R$ atual dos lances

• Identificação do usuário do último 
lance

• Cor relógio do tempo (entre 01 e 05 
segundos) - Vermelho

Tempo para finalizar 
entre 01 e 05 seg
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Como complemento às informações presentes no site em estudo, geralmente 

o leiloeiro propõe um prazo inicial de encerramento de 1 a 4 dias, lembrando que o 

mesmo só se encerra por inatividade. Ainda como apoio a informação e incentivo ao 

licitante, disponibilizam na plataforma um histórico dos leilões já finalizados e seus 

últimos 8 lances (valores dos lances, licitante que executou a ação, o valor final 

ganhador, se houve ou não desconto do item e quem foi o ganhador). E visando 

manter transparência, há a declaração por parte da plataforma da existência de uma 

rotina de auditoria periódica e busca por lances automáticos, mas que não asseguram 

esta inexistência. 

 

 

6.2 Público-alvo 
  

O público alvo foi composto por usuários do leilão online que utilizam a 

plataforma para aquisição, considerando a coleta de dados obtidos por um programa 

“spider” que monitorou os dados e coletou informações disponíveis na rede. 

De modo geral, tratam-se de usuários que participam de leilões online. 

 

6.3 Estratégia de coleta de dados e preparação dos dados 
   

 (Tu, 2008) apresenta que muitos estudos para obtenção de dados na web, se 

concentram em técnicas de mineração e raramente discutem a forma de recolher e 

preparar os dados a partir da Internet. Assim, revela o quanto tal estratégia é 

importante como ferramenta de apoio ao pesquisador, por ser uma maneira eficaz de 

descobrir padrões de comportamento do usuário online. 

Para o autor, os programas “spiders” são criados em scripts PHP (“Hypertext 

Preprocessor", originalmente Personal Home Page) e apoiados por outros produtos 

de software, podendo ser usado para coletar dados em linha acessível a 

pesquisadores, como dados online de leilão. No estudo, utilizou-se a linguagem em 

java para geração deste coletor, que foi testado inicialmente e ajustado num período 

de dois meses entre programação e ajustes em fase de teste, a fim de analisar sua 

eficiência e confiabilidade e possíveis necessidades de correções para garantir 

eficiência na coleta. Uma das maiores dificuldades foi que os lances ocorriam em 

algumas situações com diferenças de tempos muito curtos (lances muito rápidos) e a 
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resposta do provedor não era capaz de perceber tal aspecto, determinando para isso, 

a instalação de três programas semelhantes executando a leitura dos dados que 

posteriormente foram tratados e explicados a seguir. Outro aspecto fundamental foi 

garantir a continuidade de leitura, pois caso houvesse interrupção, comprometeria 

todos os leilões daquele período invalidando os dados.  Assim houve a necessidade 

de instalação do programa em redes diferentes minimizando o risco da perda da 

informação por interrupção no provedor ou no sistema de transferência e leitura dos 

dados.  

Com as três leituras em arquivos TXT, executou-se a consolidação dos dados 

sendo necessário a exclusão das leituras duplicadas por meio de programação em 

Phyton devido a grande massa de dados não suportados por planilhas eletrônicas, 

restando 9.731.191 lances dos mais diversos leilões (produtos) oferecidos neste 

período.  

Como, ao iniciar a coleta, já haviam leilões em andamento, e ao interromper a 

coleta haviam pregões ainda não finalizados, houve a necessidade de proceder com 

a exclusão destes leilões e, ao tratar seus dados foram excluídos da base, restando 

7.379.067 leituras de lances que foram classificados em 4.600 leilões completos. 

Optou-se pela descaracterização do licitante, apesar do mesmo na plataforma 

já possuir um usuário com codinome, desta forma transformados em usuários 

numéricos sequenciais. 

Associado a coleta dos lances, em um site de busca de preços como Bondfaro, 

obtêm-se os preços de mercado dos itens e que foram utilizados no estudo como 

referência para comparação do valor do leilão frente ao valor de mercado. Ao 

comparar: o preço de mercado com o sugerido pelo leiloeiro e o valor real no 

encerramento (efetivamente pago) é possível realizar análises sobre as hipóteses 

relacionadas à percepção de valor. 

Os dados coletados como a quantidade de lances por produto e leilão, por 

licitante, o tempo de permanência do licitante, a duração do leilão, etc., subsidiarão a 

análise dos resultados para as pesquisas relacionadas aos estudos já executados 

com outros leilões por Bapna, et al. (2009), Goes, et al. (2012) e Chang (2014), 

complementando-os com análises exploratórias na busca por maior visibilidade do 

campo, bem como ao comportamento do licitante no contexto proposto, 

disponibilizando subsídio aos vendedores e leiloeiros sobre o tema. 
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As coletas de dados ocorreram entre março e maio de 2018, sendo tratados de 

forma quantitativa, por meio do  uso de software estatístico R versão 3.5.3 para análise 

dos dados com o pacote RCmdr e, após tratamento dos dados, uma análise 

exploratória para contextualizar o campo. O software R possui uma sintaxe similar às 

linguagens de programação C e C++, e sua vantagem está no manuseio e tratamento 

de objetos através de funções e uso de bibliotecas de funções predefinidas e de 

programação orientada ao objeto. 

Consonante a teoria anteriormente citada, para as análises com relação ao 

comportamento do licitante, e classificação de sua taxonomia, conforme (Bapna et al., 

2009; Bapna et al., 2003; Bapna et al., 2004) foram disponibilizados os dados para 

análise de cluster K-means com os dados padronizados em relação a duração dos 

leilões, minimizando as  divergências em relação a quantidade de lances versus 

duração do leilão. 

 A base das variáveis obtidas com os dados para serem utilizadas no R, foram 

descritas na tabela 2: 

 

Tabela 2: Descrição dos Campos Disponíveis para Utilização no Software R 

ITEM DECRIPTION EXPLANATION 

SEQ Sequencial Número sequencial 

USER User Identificação Licitante 

AUC_ID Auction ID Número do leilão 

CAT Product category Categoria do Leilão 

PROD Product Descrição do Produto 

AIT Auction Initial Time Data/hora abertura leilão 

ToE_dh Time of Entering 
(day/hour) 

Data/hora primeiro lance 
licitante 

ToX_dh Time of Exit (day/hour) Data/hora último lance 
licitante 

AFT_dh Auction Finish Time 
(day/hour) 

Data/hora encerramento 
leilão 

Winner Is the winner? Foi o ganhador 

LAT Bidder Latency ToE - AIT 

LAT_s Bidder Latency (sec) LAT em segundos 

BDUR Bidding Duration Permanência licitante 

BDUR_s Bidding Duration (sec) Permanência licitante 
(segundos) 

ADUR Auction Duration Duração total do Leilão 

ADUR_s Auction Duration (sec) Duração total do Leilão 
(segundos) 

ToE_s Time of Entering (sec) ToE_Dh – AIT (em 
segundos) - verificação 
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ToX_s Time of Exiting (sec) ToX – AIT (em segundos) 
- Verificação 

VIB Value of Initial Bidding Valor inicial para o 
momento do lance 

VFB Value of Final Bidding Valor final para o 
momento do lance 

WB Winner Bid Valor do lance ganhador 

NoB Number of Biddings Total de lances do 
licitante 

PoP_s Period of Participation 
(sec) 

Intervalo de participação 
em segundos(ToX_dh – 
ToE_dh) para verificação 

PToE Proportional Time of 
Entering (%) 

ToE / ADUR_s 
(padronização) 

PtoX Proportional Time of 
Exiting (%) 

ToX / ADUR_s 
(padronização) 

WIN Winner  Quem foi o licitante 
ganhador 

NWA Number of Winning 
Auctions 

Número de lances dados 
pelo ganhador 

NP Number of Participants Total de participantes no 
leilão 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
 

 Os dados tratados foram alocados em uma planilha com as informações dos 

campos, citados na tabela 2, de forma a apresentar os conteúdos em cada linha, 

classificadas por leilão e licitante, e agrupando os totais dos lances e tempos dos 

leilões, duração, etc. contabilizados em 126.302 linhas e identificados 16.240 

participantes nos leilões. 

Na busca em identificar possíveis lances automáticos ou robôs (programas que 

automaticamente podem inserir lances sem a intervenção humana) e baseado na 

possibilidade de existirem (mesmo que de forma temporária), buscou-se identificar 

este comportamento por meio da análise da quantidade de lances e do total de 

participações em leilões, associando-os também ao número de sucessos (ganho). 

Como ponto de partida inicial foi considerado enquanto lances automáticos acima de 

300 lances, entretanto, é importante e necessário avaliar o comportamento da 

participação do licitante nos leilões, quanto a sua forma de atuar, levando em 

consideração se uma quantidade de lances foi muito alta e ganhadora ou se houveram 

pequenas participações em leilões sem sucesso e diversos de longa duração e com 

sucesso, sendo que como regra geral adota-se: 

A – Identificar o % de vitórias frente aos totais de participação 
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B – Identificar o % de participações, relação entre totais de leilões com grande 

participação de lances com vitória versus a quantidade de leilões com grande 

concentração de lances sem vitórias. 

C – Identificar em quais leilões houveram ganhadores com mais de 400 lances. 

D – Identificar quantas vitórias houveram do mesmo licitante com mais de 400 lances 

e se houveram leilões em que participou com baixos lances sem vitória e em pequenas 

participações 

Em outras palavras, se parte dos participantes obtiveram 75% de vitórias no 

mínimo dos leilões em que competiram, e no restante (25% de perda) caracterizando-

se com baixa quantidade de participação nas apostas (indicação de uma possibilidade 

de representarem testes ao modelo de lances automáticos). 

Ao procurar associar os licitantes que obtiveram 100% de vitórias (com lances 

acima de 400), foram também considerados lances automáticos, e desta forma 

excluídos 26.304 linhas, dispondo para 125.480 conjunto de dados para análise da 

taxonomia dos participantes. 
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7 RESULTADOS 

 

Com os resultados inicias obtidos utilizando como base as 7.379.067 leituras 

de lances que foram agrupados em 4.600 leilões completos, buscou-se de forma 

exploratória as primeiras análises. Os produtos foram distribuídos conforme a 

classificação utilizada pela empresa em estudo e divididos nas categorias a seguir:  

 Artigos Esportivos (bicicletas, Coolers, mochilas, simuladores de 

caminhadas);  

 Artigos Pessoais (cadeiras office, relógios, secadores de cabelo); 

Automotivo (pneus, som automotivo e portáteis);  

 Brinquedos (piscina e carros de controle remoto);  

 Celulares;  

 Eletrônicos (caixas acústicas, amplificadas, caixa som portátil, fones de 

ouvido, TVs, Home Theaters);  

 Games (jogos e aparelhos de vídeo game);  

 Informática (HDs Externos, Kindle, Impressoras, Roteadores, Tablets, 

Notebooks);  

 Utilidades domésticas (adegas de vinhos, aparelhos de jantar, fondue, 

aparelhos de pressão, ar-condicionado, aspiradores de pó, balanças, 

batedeiras, cafeteiras, churrasqueiras, climatizadores, panelas, 

fritadeiras, micro-ondas, grill, lavadoras e secadoras, máquinas de 

waffle, liquidificadores, pipoqueiras, ventiladores);  

 Pacotes de serviços da própria empresa (produtos próprios com 10%, 

20% e 30% de desconto, lotes de pontos de fidelidade) e  

 Vale presentes (descontos de 10% em vouchers de determinados 

valores para compras em parceiros). 

Como resultados exploratórios obtidos, conforme Tabela 3, Pacotes de 

serviços próprios equivale a 81,9%, seguido de Vale presentes com 5,2%; Utilidades 

domésticas (4,9%) e depois destes, Celulares (2%); Informática (1,9%); Eletrônicos 

(1,5%); Artigos Esportivos (1,3%) e os demais valores abaixo de 1%.  
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Tabela 3: Distribuição dos Leilões 

Categorias Cont. Leilões 

Pacotes 81,92% 

Vale presente 5,22% 

U. Doméstica 4,93% 

Celulares 2,02% 

Informática 1,87% 

Eletrônicos 1,52% 

Art. Esportivos 1,28% 

Art. Pessoais 0,63% 

Automotivo 0,26% 

Games 0,24% 

Brinquedos 0,11% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
 

Ainda sobre a tabela 3, utilidades domésticas (os itens de maior expressão 

foram climatizadores e fornos 9% cada, fritadeiras e panelas com 8% cada), seguidos 

por produtos na categoria informática (tablets 33%, Impressoras 23% e HD 14% 

seguidos por Notebooks 10%), eletrônicos (TVs 41%,  caixa de som e acústicas juntas 

com 41%), e artigos esportivos (bicicletas 47% e mochilas 41%) são identificados 

como os mais relevantes no estudo pela quantidade de lances recebidos.  

A tabela 4 apresenta como foi a distribuição dos produtos na categoria pacotes 

devido a sua maior participação por categoria nos leilões (contagem de leilões em 

percentual por categoria), sendo que procurou-se analisar os tipos de itens por família 

frente a quantidade de lances recebidos, os quais pacotes de serviços próprios 

(produtos internos - 53% que foram oferecidos com desconto, e pontos fidelidade  - 

47% que poderão serem utilizados para troca por novos lances ou mesmo em outros 

pacotes oferecidos de trocas).  

 
Tabela 4: Detalhes da distribuição dos Produtos da Categoria Pacotes  
 

Grupo Total 

Combustível 52,75% 

Lote Pct 47,25% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Em relação a análise de quantidade de lances recebidos por categorias de 

produtos, de acordo com a tabela 5 apresentada, o item pacotes receberam maior 

quantidade (69,7%) seguido de celulares (15%) e eletrônicos (5,6%).  

 
 
Tabela 5: Distribuição pela quantidade de lances 
 

Categorias Cont. Qtde 
Lances 

Pacotes 69,76% 

Celulares  15,23% 

Eletrônicos  5,62% 

U. Doméstica 2,96% 

Informática 2,65% 

Vale presente 1,78% 

Art. Esportivos 0,88% 

Games  0,79% 

Art. Pessoais 0,22% 

Automotivo 0,09% 

Brinquedos 0,01% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
 

Ao analisar a quantidade de lances por leilão, ou seja, a relação entre total de 

lances recebidos divido pelo total de leilões do mesmo item, aparelhos de celulares 

se apresentam como o dobro do segundo (eletrônicos) seguido por games e 

informática (tabela 6). Um item atrativo aos licitantes, permanecendo com grande 

quantidade de lances frente a quantidade de leilões ofertados e aos pacotes, foram 

influenciados pela maior quantidade de pregões disponíveis também identificado por 

esta condição como expressivo, contudo, ao visualizar a tabela 6 (lances por leilão 

ofertados) fica evidente que os itens relacionados a produtos de maior interesse aos 

participantes e que receberam maior quantidade de lances são os celulares, produtos 

eletrônicos, seguidos de games e informática,  evidenciando, deste modo, que os 

pacotes tornam-se “coadjuvantes” nos leilões (em grande quantidade mas não os 

mais preferidos pelos participantes). 
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Tabela 6: Distribuição pela quantidade de lances por leilão 
 

Categoria Lances/leilão 

Celulares 15.941,2 

Eletrônicos 7.809,3 

Games 7.029,9 

Informática 2.999,8 

Pacotes 1.801,2 

Art. Esportivos 1.448,9 

U. Doméstica 1.271,0 

Art. Pessoais 722,4 

Automotivo 724,1 

Vale presente 723,1 

Brinquedos 288,2 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
 

Ao comparar os valores dos itens no mercado frente aos valores obtidos nos 

leilões (sejam pelo total ofertado ou por chegar ao limite de valor máximo estabelecido 

pelo teto do leilão), com vistas dentro da mesma categoria de produtos, games tiveram 

45% dos leilões com resultado acima do preço de mercado; celulares (21%), 

eletrônicos (17%); utilidades domésticas (15%); artigos pessoais (14%) e Informática 

(9%) como mais relevantes (tabela 7). 

Ao comparar a média dos preços sugeridos com o preço de mercado, os itens 

em que houve maior valor pago do que o preço de mercado são: utilidades domésticas 

pagaram 17% acima, celulares 12%; eletrônicos 15% e games 14%, em outras 

palavras, ao comparar os leilões que foram pagos pelo teto estipulado, os itens acima 

foram nestes respectivos percentuais vendidos acima do preço de mercado. 
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Tabela 7: Comparativo leilões com preço abaixo do praticado no mercado (ganho) e 
perda (acima valor mercado) 
 

Categoria ganho perda 

Games 54,55% 45,45% 

Celulares 78,49% 21,51% 

Eletrônicos 82,86% 17,14% 

U. Doméstica 84,58% 15,42% 

Art. Pessoais 86,21% 13,79% 

Informática 90,70% 9,30% 

Automotivo 91,67% 8,33% 

Art. Esportivos 93,22% 6,78% 

Pacotes 100,00% 0,00% 

Vale presente 100,00% 0,00% 

Brinquedos 100,00% 0,00% 

Total Geral 98,07% 1,93% 

  Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
 

Ao comparar os lances obtidos com os preço sugeridos, de modo em geral, os 

itens mais disputados como celulares, eletrônicos obtiveram lances acima do preço 

sugerido em mais de 60% e pacotes em mais de 40%, os demais itens receberam 

lances que mantiveram o preço entre 40% a 80% do preço sugerido, indicando que o 

licitante ao comprar o item obteve um ganho.  

Os itens como pacotes e vale presentes listados na tabela 7, foram 

classificados como 100% de ganho ao licitante, pois não há preço acima ou abaixo do 

mercado e deste modo sempre ganharam em relação ao preço de mercado por se 

tratar de desconto nos itens internos e, portanto, abaixo do valor de mercado. 

Após a análise inicial exploratória, com o uso do R, versão 3.5.3 (R Core Team, 

2019; R Code Team, 2019) buscou-se características relacionadas ao licitante e sua 

taxonomia. 

Como análise inicial investiga-se todos os participantes ganhadores em todas 

as categorias e produtos anteriormente citados com 3.404 dados, avaliando seu 

agrupamento hierárquico. 

Com a análise dos grupos com as variáveis PToE, PToX e NoB comparou-se 

os possíveis clusters. 

Ao realizar a análise da distribuição com 3 grupos, os mesmos estariam 

divididos respectivamente em 215 elementos, 672 e 2517 e os índices para NoB 
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(1.031,776; 287,556 e 49,415). Os valores obtidos PToE (tempo de permanência 

padronizado) apresenta nos mesmos grupos (0,917; 0,9740 e 0,98687).  

Ao analisar os mesmos dados com 4 clusters, a distribuição dos grupos é 

composta por Grupo 1 – 215 elementos, grupo 2 – 672 ambos semelhantes ao anterior 

e uma subdivisão do grupo 3 para 674, sendo que há um novo grupo 4 – 1843 

elementos. 

Os valores NoB foram 1033,777; 287,555; 115,5 e 25,24 e para PToE 

respectivamente 0,9176587 e 0,977402, sendo para o segundo grupo, 0,9823318 e 

0,988531.  

Ao analisar com 5 grupos nota-se uma distribuição para o modelo, que melhor 

se ajusta com 22 elementos para o primeiro grupo, 193 elementos no grupo 2 e os 3 

grupos seguintes (3; 4 e 5) semelhantes na distribuição com clusters com 4 classes. 

O resumo na tabela 8 exemplifica as comparações e conclusões: 

 

Tabela 8: Distribuição dados por Cluster 

Grupos 1 2 3 4 5 

(5) 22 193 672 674 1843 

(4)  215 672 674 1843 

(3)  215 672  2517 

NoB (5) 2903,09 818,466 287,556 115,501 25,24 

PToE (5) 0,8049 0,9305 0,97740 0,98233 0,9885 

NoB (4)   1033,77 287,556 115,501 25,24 

PToE (4)  0,917 0,97740 0,98233 0,9885 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
  

A figura 3 apresenta de forma gráfica a distribuição dos grupos com base na 

taxonomia de Bapna. Et. Al (2004) considerando a distribuição dos clusters. 
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Figura 3:- Distribuição PToE x NoB por cluster. 

 

                       Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
 

Na figura 3 se percebe a divisão dos clusters, sendo bastante similar ao estudo 

utilizado por (Bapna et al., 2004) o qual levou em consideração o número de lances, 

entrada no leilão e permanência conforme estudos teóricos referenciados: 

Grupo 1 – Participantes 

Grupo 2 – Sip and Dippers 

Grupo 3 – Avaliador Cedo 

Grupo 4 – Avaliador Meio 

Grupo 5 – Oportunista 

 

Os grupos foram distribuídos pelo número de licitantes em comparação com o 

leilão Yankee, conforme estudo por (Bapna et al., 2004). A figura 4 apresenta este 

comparativo onde oportunistas representam 27% para o leilão Yankee enquanto que 

54% para o modelo em estudo. Para o grupo de participantes 0,65% representam o 

modelo analisado contra 7% no leilão Yankee, sendo que os demais valores possuem 

resultados menos discrepantes entre os grupos na sua comparação. 
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Figura 4: Comparativo % Participantes Leilão Bônus fidelidade (atual) x 

Yankee (1999) 

 

  
Fonte: Gráfico da esquerda gerado pelo autor (2019); da direita, baseado em Bapna 
(2004). 
 
 
 A análise da quantidade de lances por grupo aponta maiores variações de 

quantidade de lances no grupo 1 participantes que colocam maior quantidade de 

lances seguido do grupo 2. Os oportunistas são os que procuram colocar uma menor 

quantidade de lances e variam menos. 

 Ao comparar a figura 5 que apresenta a distribuição do número de lances por 

grupos de participantes, e a mesma distribuição ao limitar os lances em 2500 como 

corte para direcionar o estudo, percebe-se, de forma mais clara a quantidade de 

lances distribuídos no leilão e que o grupo 2 coloca uma maior participação em lances, 

bem como os grupos 4 e principalmente o 5 são os que realmente participam menos 

dos lances.  
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Figura 5: Quantidade de Lances por Cluster e Distribuição de lances por grupo 
limitado a 2500 lances 

              
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
 Identifica-se ainda que, comportamento semelhante ao anterior, ocorre como 

na figura 6, ao explorar o valor dos lances, os quais o grupo de participantes são os 

que pagam maiores valores pelos itens adquiridos e com uma maior variação de 

preços entre eles, seguidos do grupo 2. Nota-se que a medida que os licitantes jogam 

menos, tendem a pagar menores preços e que os oportunistas pagam menores 

prêmios e possuem uma menor variação dos valores em si. 

 

Figura 6: Valor máximo lance ganhador por grupo de licitante 

  
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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 Um aspecto analisado referente ao valor inicial do lance, buscou identificar as 

possibilidades de variabilidade contida devido ao comportamento com o uso dos 

bônus que o licitante aplica no momento inicial ao entrar em um determinado leilão 

intitulado aqui, de valor inicial do momento do Lance (VIB). 

Como apresentado abaixo na figura 7, se percebe que há grupos com menor 

amplitude e outros com considerável dispersão (caso do grupo 1, participantes) que 

possui maior disponibilidade de valores iniciais. Nos grupos 4 e 5 há uma menor 

variação dentro da mediana, contudo, no grupo 5 (oportunistas) há uma maior 

quantidade de lances outlier indicando muitos lances inicias serem realmente maiores 

que nos outros grupos além de participarem com seus lances de forma mais tardia e 

respectivamente, valores mais altos. Como os participantes permanecem mais tempo 

há a maior amplitude, sendo que há ganhadores oportunistas que pagam em sua 

mediana, valores mais baixos que os demais. 

 

Figura 7: Valor inicial do lance por grupo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
 

 Em análise ao PToE (horário proporcional de entrada), padronizando os dados 

para permitir uma melhor análise, inicialmente obteve-se o seguinte aspecto, 

conforme figura 8. Há um patamar próximo entre grupo 1 e 2 que são menores que 

nos grupos 4 a 5, contudo as variações diminuem na medida em que o licitante 

participa mais tarde do jogo (variações maiores no grupo 1 ao comparar por exemplo 
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com o grupo 5). O grupo 5 possui patamares mais altos, mas uma variação menor. 

Ao aumentar o PToE, as medianas se deslocam para cima em todos os grupos, sendo 

que os participantes avaliadores cedo, comparados com os medianos, tem uma 

mediana mais baixa que o outro grupo. 

 

Figura 8: Horário de entrada por grupo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
 
  

Ao analisar o viés por produto (figura 9) identifica-se que os produtos como 

game e automotivos apresentaram uma pequena variação do tempo de entrada entre 

os licitantes e que os produtos em geral possuem participações com entradas 

diversas. Os itens automotivos e games possuem dados insuficientes para maiores 

análises e por isto podem apresentar esta variação muito abaixo das outras 

categorias.  

 Ao observar a figura pode-se perceber que os produtos que obtiveram menores 

ofertas de leilões receberam distribuições menores; que produtos mais ofertados 

obtiveram uma maior variação de momentos de entrada no jogo e que as variações 

não possuem comportamentos diferentes entre produtos. 
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Figura 9: Horário de entrada no leilão por categoria de itens 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
 
 

Comparando o PoP_s (intervalo de participação em segundos) e excluindo tempos 

excedentes de 1000 como forma de análise experimental, observa-se ao comparar os 

grupos 3; 4 e 5, conforme a figura 10 a seguir, que o grupo 5 se caracteriza pelo que 

participa menos, ou seja, por um período mais curto no leilão, bem como que os 

grupos 3 e 4 possuem maio participação e que a mediana do grupo de avaliador cedo 

está acima do avaliador médio. 

 

Figura 10: PoP_s com os grupos 3 a 5 (intervalos menores que 1000) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
 
 Na análise das possíveis relações sobre as preferências dos grupos por dias 

da semana no que diz respeito ao encerramento não foram evidenciadas diferenças 

significativas, conforme modelo do gráfico 1. 
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Ao investigar os intervalos de horários de encerramento com cada grupo no 

gráfico 2 há características que destacam o grupo 1 (participantes) que ganham suas 

partidas entre 0 hora e 8 horas e (ganhadores) no intervalo entre 13 horas e 18 horas. 

 
 

Gráfico 1: Dias da semana de fechamento por Cluster. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
 
 Como observado no gráfico 1, não há diferenças significativas entre os dias da 

semana nos 3 meses analisados independente do grupo. 

 

Gráfico 2: Intervalo de Horários de fechamento em percentual por cluster. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
 



74 

 

Ao analisar, como ilustração, a categoria de pacotes de produtos em relação a 

distribuição de seus intervalos de horários com maior sucesso há novamente o indício 

que no período das 0 hora as 8 horas, os participantes têm destaque em suas vitórias, 

sendo que, no horário das 13 às 18 horas há uma distribuição mais homogênea de 

grupos ganhadores predominando os avaliadores medianos, bem como que o 

comportamento das 09 às 12 e entre 19 e 21 horas se comportam com tendências de 

oportunistas terem maior sucesso que os outros seguidos pelos avaliadores medianos 

e cedo, indicando aparentemente,  que estão mais presentes nestes períodos com 

suas participações. 

 

Gráfico 3: Participação em % por período na categoria pacotes por cluster. 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
 

Ao analisar celulares e utilidades domésticas (categorias que obtiveram uma 

considerada participação) há aspectos destacados, conforme gráfico 4, que os 

horários de sucesso por cluster e a possível participação dos licitantes por grupos têm 

comportamentos diferentes e que podem ter preferências em função do tipo de 

produto. 
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Gráfico 4: % participação por intervalo de horários de fechamento para celulares e 
utilidades domésticas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
 

 As preferências de horários, ao visualizar o gráfico 4 e a comparação de 

categorias que possuem afinidades possíveis por grupos de licitantes demonstram, 

por exemplo, que o grupo 1 prefere celulares entre 0 e 8 hrs e 13 e 18 horas e o grupo 

2, das 22 às 24 hrs. O grupo 4 tem maior interesse pelas utilidades domésticas das 

09 às 12 hrs. 
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8 DISCUSSÃO 

 

Ao observar a distribuição dos lances, identificou que o principal 

direcionamento para as categorias de produtos apresentada pela plataforma está 

associada a oferecer produtos próprios. Essa é uma importante evidência da utilidade 

dos leilões com moeda fechada – aquela decorrente de troca por pontos de fidelidade 

- como ferramenta de apoio a vendas. Além disso, essa é uma forma ampliar a 

fidelização do já consumidor por meio do consumo incentivado – aquele que decorre 

da premiação no leilão, e que remete a um bem da própria companhia. Em outras 

palavras, é uma forma de gestão da atratividade dos próprios produtos através da 

disponibilidade dos leilões, em lugar de itens que sejam externos a companhia como 

celulares, utilidades domésticas, etc. 

Por outro lado, a disponibilidade desses produtos diferenciados como por 

exemplo celulares e informática gera um atrativo adicional ao aplicativo, já que são 

disponibilizados itens de preferência de consumo do público como utilidades 

domésticas, inclusive sendo ofertados a preços iniciais menores que o de mercado. 

Esse interesse é evidenciado pela grande quantidade de lances que esse tipo de 

produtos recebe. Adicionalmente, esses produtos são responsáveis por grande 

consumo de valores destinados a lances dos licitantes – valores originalmente 

trocados pelos pontos do programa de fidelidade. 

Ao observar os produtos ofertados na plataforma notou-se que todos os itens 

diferentes da categoria pacotes (como TVs, celulares, eletrodomésticos, etc.) 

receberam alguns lances no início de sua oferta, ou seja, as moedas virtuais, de modo 

geral, apenas anteciparam a participação quando os produtos estavam relacionados 

a itens de maior preferência dos licitantes. Outro aspecto relacionado a antecipação 

dos lances nestas categorias de preferência dos licitantes, está relacionado a duração 

dos leilões (em geral possuem duração de 3 a 4 dias), sendo que no primeiro dia de 

disponibilidade do leilão, os lances ocorriam em pequena quantidade, mesmo nestes 

itens, o que caracteriza que a moeda virtual não incentiva a maior antecipação dos 

lances. Há indício de que na fase inicial do leilão o interesse pelo produto leiloado é 

mais atrativo para incentivar o lance do que o uso da moeda virtual em si. 

Ao analisar a quantidade de lances por leilão, como na tabela 6, celulares e 

produtos tecnológicos mostram-se mais atrativos que os produtos próprios, havendo 

fortes indícios de que os itens relacionados a produtos de marca própria, apesar de 
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em grandes quantidades de oferta (quantidade de leilões), não são os mais atrativos 

para os licitantes, e não os mantém mais tempo na disputa, e sim o interesse pelo 

produto ofertado em si como um aparelho celular. Os pacotes são importantes pelo 

volume de transação, mas indicam não serem os mais atrativos, o que indica que a 

moeda virtual disponível cumpre sua utilidade em função das preferências do licitante 

e independente de ter sua disponibilidade e aquisição fácil (pois fora trocada por seus 

bônus), de modo geral, o licitante procura utilizá-la de acordo com seus interesses 

pessoais e não apenas motivado por esta disponibilidade. 

Na comparação dos valores dos itens no mercado frente aos valores obtidos 

nos leilões e de acordo com a tabela 7, verifica-se que licitantes podem se deixar 

influenciar pela competição entre licitantes e não se referenciam no valor de mercado 

do bem licitado. Outra possibilidade, é que mesmo sabendo o preço do mercado, mas 

empolgados pela competição e influenciados pelo custo zero de aquisição de seus 

lances (trocaram por seus pontos) continuam a jogar, mesmo após o valor estar 

abaixo do preço sugerido, mas já superior ao de mercado, o que levará o licitante a 

pagar pelo produto um preço acima do que poderia em outras lojas. Ou seja, na 

medida em que são motivados pela condição inicial de custo de aquisição zero, a 

moeda virtual pode ser a causa da distração pelo envolvimento do lance fácil 

disponível, fazendo com que o licitante se esqueça do preço.  Na contabilização dos 

produtos que não são mantidos pela empresa ou parceiros, 15% dos itens foram 

negociados acima do preço de mercado, ou seja, estavam com seus valores mais 

altos, o que reforça o conceito de que com o uso da moeda virtual há uma parcela de 

licitantes que estão mais propensos a participar dos lances (vide tabela 6). 

Uma característica do desenho do leilão estudado revela um mecanismo que reduz 

a aversão comumente vista nos leilões tradicionais – a possibilidade de que o preço 

aumente demais. No leilão estudado, não há um valor mínimo para a aquisição do 

item - usualmente começa com custo zero - mas há um limite máximo de valor a ser 

pago, mas que, ao ser atingido, não impede o recebimento de lances. Esta 

característica do desenho do leilão busca atrair uma maior quantidade de participantes 

e seus lances com o objetivo de incentivá-los a ingressarem e permanecerem mais 

tempo porque disputam a aquisição do produto pelo preço definido. Entretanto, ao 

permanecerem competindo, absorvem seus lances disponíveis, o que é um dos 

objetivos do leiloeiro – consumir os lances dos licitantes, o que é feito pelo aumento 

da disputa. Durante esse processo, são disponibilizadas a informação de quem é o 
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licitante com o melhor lance, em que valor estão as apostas, e o valor limite a ser pago 

pelo produto.  

Como análise inicial com o software R, ao investigar os participantes 

ganhadores em todas as categorias e produtos, de acordo com o apresentado na 

figura 3, e a tabela 8 que comparam as possibilidades de formação dos clusters, com 

3 grupos, os respectivos índices para  NoB indicam que um grupo coloca muito mais 

lances para vencer, fornecendo indícios de haver um grupo participativo no leilão; um 

segundo grupo com quantidades intermediárias de participação e um terceiro grupo 

que procura utilizar poucos lances, entretanto, os dados de PToE (tempo de 

permanência padronizado) indicam haver tempos de permanência diferentes.  

Embora a análise da composição com 4 clusters mostre-se com uma melhor 

distribuição dos grupos, a composição mais adequada foi com 5 grupos com uma 

distribuição, distribuindo-os com melhor ajuste ao contexto em análise. Nota-se, 

portanto, que a taxonomia de referência se ajusta também ao uso de moedas virtuais 

e a presença de cinco principais grupos de vencedores que indicaram como principal 

aspecto semelhança na literatura (Bapna et al., 2004) ao investigar que o incentivo de 

participação em leilões por meio do uso dos créditos de programa é semelhante ao 

modelo proposto. 

Os participantes, mesmo com o uso de bônus, possuem distribuição de 

comportamentos diferentes entre si, que variam entre a sua permanência maior ou 

menor durante o leilão, sua entrada mais cedo ou mais tardia e a quantidade de 

lances, podendo serem distribuídos em grupos como avaliador cedo (coloca um lance 

nas fases mais cedo) e voltam a participar mais tarde. Os Avaliadores Meio são 

diferentes apenas no momento do lance inicial (colocam um lance e ficam observando 

o jogo).  

Como na literatura, avaliadores observam o jogo com maior permanência, mas 

menor quantidade de lances. Os Oportunistas, entram mais tarde nos lances (com 

características que se assemelham aos snipers). Na literatura também fica 

caracterizado o sip-e-dippers (colocar mais de um lance, mas voltam no final do leilão) 

e finalmente os participantes que estão em quase todo o leilão. Importante aqui 

destacar que estes leilões são de duração mínima de 3 a 4 dias e por isto licitantes 

tendem a participar várias vezes e em vários momentos. Comparando o estudo 

proposto com o de taxonomia gerada por Bapna et al. (2009) e o leilão do tipo Yankee 

é possível notar que as distribuições dos grupos entre os participantes apresentam 
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proporções diferentes. Neste caso, o percentual de participantes é menor, indicando 

que esta ferramenta como modelo de atratividade com foco para a permanência do 

licitante por mais tempo na plataforma não parece ser tão eficaz. Contudo deve-se 

considerar que a quantidade ofertada de lances é bastante expressiva o que pode 

caracterizar que o licitante tem uma atitude de ser receptivo em aceitar participar deste 

modelo ao entrar no site com seus créditos, utilizá-los em busca de itens e 

principalmente nos leilões que estão em fase de finalização e sair ao final de sua 

disponibilidade de crédito, podendo retornar posteriormente em busca de novas 

participações. Este fato é observado com um maior percentual de oportunistas que 

nos outros modelos apresentados pelos autores.  Ao comparar a distribuição entre 

este estudo e o modelo Yankee verifica-se uma inversão da proporção nos grupos, 

sendo que há um acréscimo aos oportunistas e menor participação dos licitantes 

participantes, o que caracteriza uma importante descoberta, considerando que no 

leilão por pontos de fidelidade gerados por bônus os licitantes são influenciados pelo 

modelo de encerramento em que o licitante investe mais ao final do leilão, contudo, 

se o tempo previsto do pregão se prolongar e/ou cessar os créditos adquiridos, o 

licitante é obrigado a abandonar o leilão. Outra possibilidade é de que o licitante volte 

posteriormente o que o classifica como avaliador, em muitos casos. 

 

Tabela 9: Estudos comparativos por autor segundo Taxonomia versus tipo de 

leilão 

 

Estudo Este Estudo 
(Bapna et 
al., 2004) 

(Muthitacharoen & 
Tams, 2012) 

(Bapna et 
al., 2009) 

(Zhong & 
Wu, 2006) 

Tipo Virtual Inglês Yankee ebay-1 dia ebay - 7 dias Sequencial Reverso 

1 - Participantes 0,65% 7% 14%* 19%* 4% 33% 

2 - SI-DIP 6% 14% 20% 11%  4%*** 

3 - Av Cedo 20% 27% 1% 1% 
48% 

24% 

4 - Av Meio 20% 25% 10%** 3%** 18% 

5 - Oportunistas 54% 27% 55% 66% 48% 21% 

*  Em seu estudo subdividiu em 4 grupos 
** Em seu estudo dividiu em 2 grupos 
*** Classificado como não estratégico 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Bapna et al (2004; 2009), Muthitacharoen & Tams 
(2012) e Zhong & Wu (2006). 
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Comparando os resultados de diversos autores, conforme a tabela 9, mesmo 

em modelos de leilões diferentes identifica-se algumas características interessantes 

em relação a taxonomia dos licitantes e ao leilão em estudo (moeda virtual inglês) com 

outros podendo destacar: 

A – Há uma predominância do comportamento oportunista em todos, exceto no 

reverso; 

B – Os participantes aparecem em menores proporções ao utilizar a moeda 

virtual seguido do sequencial e Yankee, o que pode estar associado a curva de 

aprendizagem e ser um indicador de oportunidade para estudos futuros.  

Fica evidente que o uso da moeda virtual não foi um aliado para incentivar a 

maior permanência do licitante em todo o leilão.   

Ao observar o NoB (número de lances) por cluster há uma diferença entre os 

grupos 1 e 2, significativa. Há indícios de que os participantes colocam mais lances 

irregulares comparado ao grupo extremo 5 (oportunistas), que além de uma menor 

quantidade de lances são mais restritos, aparentemente, na quantidade utilizada, 

aproveitando assim do bônus e indicando serem mais regrados com seu uso, ou seja, 

mais racionais. O oportunista se posiciona num terceiro patamar próximo ao avaliador 

tarde e em menor escala, indicando a possibilidade de variações pelo momento da 

entrada, sendo que com a visão padronizada da quantidade dos lances nota-se ainda 

que o grupo 3 e 4 (avaliadores) procuram estar em uma região de transição. Outra 

característica é de que quanto maior o número de lances, a mediana se desloca para 

baixo, sendo estes aspectos observados nos grupos 1 e 2, indicando que a medida 

que os licitantes são mais experientes passam a utilizar melhor os seus lances, 

havendo indícios de que a moeda virtual em leilões não influencia diretamente a uma 

maior permanência do licitante a ponto de torná-lo como no modelo de taxonomia em 

mais participante. Aparentemente, a duração do leilão influenciou mais em sua 

entrada no jogo do que a disponibilidade de lances.  

 Ao comparar o valor do lance ganhador (WB), como o leilão é ascendente, os 

participantes tendem a pagar mais, em geral, devido a maior quantidade de lances o 

que eleva seu preço. Em outras palavras, o participante tende a pagar valores maiores 

que os outros grupos, surgindo uma nova oportunidade de pesquisa ao levar em 

consideração o item versus o uso da moeda virtual, pois outras condições não 

relacionadas ao preço do item de forma direta, podem desencadear interferência, 

como por exemplo, a preferência por um produto, o que pareceu ocorrer ao verificar 
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que a participação de lances foi maior em determinados itens. Ao visualizar todos os 

grupos em geral, percebe-se uma considerável quantidade de outliers nos grupos. Isto 

indica que pode haver grupos menos participativos e a variação de preço pode ser 

influenciada também pela menor experiência ou mesmo pela dificuldade em perceber 

o valor de limite superior viável a se pagar ao produto em disputa. 

 Ao comparar os valores pagos frente as categorias de produto, nota-se que os 

celulares possuem uma variação considerável indicando e colaborando com a análise 

exploratória de que celulares podem exceder mais aos valores seguidos de utilidades 

domésticas. A categoria Pacotes, devido a sua condição de pertencer a companhia e 

à diversidade de pacotes oferecidos como mencionado também na análise 

exploratória, indica a possibilidade de uma maior dificuldade em perceber pelo licitante 

as suas diferenças de pregões e por isto a hipótese de variações maiores. 

Itens como brinquedos, artigos esportivos e automotivos representam uma 

quantidade ofertada muito pequena e, neste caso, não há confiabilidade para análise 

de forma conclusiva. 

Ao investigar a influência do uso de uma moeda virtual adquirida pela troca de 

pontos fidelidade e a possível sensação de não haver custo de aquisição, procurou-

se investigar os efeitos no comportamento dos licitantes e, se esta moeda virtual pode 

causar uma perda de referência de valor, influenciando na percepção do valor do item 

ao se comparar ou não o preço do mercado versus o preço sugerido (no modelo 

observado se refere ao preço máximo pago) como delimitador do quanto permanecer 

no jogo. Com relação ao aspecto do preço sugerido, a disposição em pagar, pode 

receber influências, segundo (Bapna, Goes, Gupta, et al., 2008) em um estudo que 

analisou 78.014 licitações de mais de 900 leilões online, sendo que o lance final 

excedeu 90% do preço sugerido, denominado pelos autores, como - por vontade de 

pagar - (Willingness To Pay - WTP), indicando que a sugestão de preço contribui com 

o vendedor, podendo-se avaliar mais um aspecto, como por exemplo, o valor bruto de 

venda como indicador (Lucking‐Reiley, 2000).  

Ainda é importante destacar que o percentual de categorias, tabela 7 

(comparativo de ganhos pelo licitante em valor comparado ao mercado) indica ser um 

modelo em que a moeda virtual obteve  apenas 1,9% ganhos acima do valor do item 

no mercado caracterizando-o como sendo utilizado com o objetivo de atrair usuários 

e não necessariamente obter ganhos acima do valor do bem no mercado. Outro 

aspecto relevante é que, em média, ao comparar o preço sugerido (que estava inferior 
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ao preço de mercado ou como na maioria dos casos, igual) foram pagos de 70 a 80% 

do valor pelo licitante, o que remete a uma economia, também associada a um 

incentivo na utilização dos lances. Em geral, celulares, eletrônicos e informática 

ultrapassaram em lances, com preços sugeridos em 70% e pacotes em 42%, 

indicando que o vendedor utiliza a plataforma sem perdas financeiras em relação aos 

produtos vendidos. Nota-se também que ao atingir o preço sugerido, os itens com 

maior atratividade pelos licitantes é que continuam efetivamente recebendo os lances 

virtuais e os descontos dos produtos internos também. Produtos menos atrativos 

deixam de serem disputados mesmo com a moeda virtual, o que indica que ao estar 

próximo do preço sugerido, a moeda virtual causa pouco efeito para incentivar a 

participação, sendo que ao comparar os valores pagos frente as categorias de 

produto, nota-se que há alguns itens que podem exceder aos valores de mercado não 

sendo percebidos pelo licitante. Em um leilão no modelo inglês os lances contribuem 

para o aumento do valor final do produto e a moeda virtual facilita este incremento 

(pela possibilidade de gerar uma possível sensação de baixo custo de aquisição do 

lance). 

Um aspecto percebido no momento do lance (VIB) está na possibilidade de 

variabilidade do comportamento com o uso dos bônus em que o licitante utiliza no 

momento inicial, ao entrar em um leilão. Como identificado na figura 7, há indícios de 

que os oportunistas apresentam uma característica bastante diferente dos outros 

grupos ao avaliar a quantidade de lances (outlier) indicando receber lances em 

diversas condições devido ao momento de entrada. Os grupos 2 e 3 também 

apresentaram variações, porém, em patamares menores, o que não os excluem de 

variações também no momento de entrada. Assim, a moeda virtual por si só, não 

incentiva a entrada do licitante na disputa, havendo maior tendência ao fato de que 

produtos por preferência do consumidor sejam mais atrativos que o fato da moeda em 

si, e que lances inicias baixos não influenciaram na entrada de participantes como 

algumas teorias indicavam. 

 Em análise ao PToE (horário proporcional de entrada) por grupo, o oportunista 

aparenta ser pouco competitivo por conseguir perceber o momento de entrar no leilão 

(perceber quando está próximo de finalizar), participando em momento mais tardio 

possível; sendo que em comportamento contrário está o participante que procura estar 

presente mais vezes e na  medida que o licitante muda de característica de 

comportamento, seus lances também são modificados na forma de entrada no leilão. 
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Percebe-se também que a medida que o licitante adquire experiência (um 

indício) a mediana de seu grupo aumenta em relação ao seu conjunto. 

Os cinco grupos, portanto, possuem momentos de entrada diferentes, sendo 

que os grupos que entram mais cedo permanecem mais tempo. A medida que entram 

mais tarde como o grupo 3 e principalmente o grupo 5 permanecem menos tempo e 

utilizam menos lances, possuindo características parecidas com a literatura dos 

snipers, contudo como o tempo para finalização ocorre apenas por inatividade, este 

efeito torna-se diminuído. 

 Comparando o PToE com a categoria de produtos, percebe-se que não há uma 

significativa divergência de comportamentos de horários de entrada que caracterize 

cada licitante de forma significativa, mas ao analisar a relação entre os intervalos de 

horários de encerramento com cada grupo (figura 11) há características que podem 

se destacar como o grupo 1 (participantes) que encerram, principalmente, suas 

partidas entre 0 hora e 8 horas e os outros grupos que indicam maiores ganhadores 

no intervalo entre 13 horas e às 18 horas fornecem indícios que os participantes 

possuem maiores possibilidades de fechamento em um intervalo onde pode haver 

menor número de participantes (período da madrugada normalmente pode ter menor 

número de pessoas na competição), o que deixa uma oportunidade de investigação 

interessante, pois como o oportunista deve por teoria ser o licitante que busca maiores 

possibilidades de ganho com menor investimento (lances) deveria estar neste 

período, contudo, pelo mecanismo de encerramento que ocorre quando não há 

atividades de lances, não há a garantia de sucesso, o que corrobora para o 

entendimento de que o oportunista pode entender, como alto investimento, a utilização 

de seus lances onde há maior concentração de pessoas jogando, já que sempre ter 

maiores ganhos com menor investimento é seu maior objetivo.  

Em resumo a quantidade de participantes está mais associada ao ganho e, 

consequentemente, se há horários com menor número, há maiores chances. Por outro 

lado, o oportunista tende a ser em maior número e caso o mesmo perceba menor 

atividade em determinados horários tende a permanecer mais tempo, pois aumenta 

suas chances de vitória.  

Evidencia-se que há grupos de produtos que podem interferir nos horários de 

participação dos licitantes como celulares e utilidades domésticas com intervalos de 

horário com maior chance de sucesso (celulares das 0 às 18 hrs para grupo 1 e 

utilidades domésticas entre as 09 e às 21 hrs para praticamente todos os grupos). 
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Estudos sobre as faixas de valores podem estar associados ao perfil do 

participante. Há uma tendência de que grupos de cluster prefiram horários diferentes 

de participação ou por serem produtos de maior concorrência, maior procura e preços 

(celulares a R$ 1.000,00 frente a máquina café expresso a R$ 200,00) ou por  alguns 

licitantes não visualizarem positivamente a chance de sucesso ou de ganho efetivo 

em virtude, por exemplo, de não estarem disponíveis para a participação no período. 

O oportunista aparenta ser pouco competitivo seja por conseguir perceber o 

momento de entrada no leilão (descobrir quando está próximo de finalizar), e no 

comportamento contrário está o participativo que procura estar presente mais vezes. 

Entende-se como evidência que a medida que o licitante muda de característica de 

comportamento, seus lances também são modificados na forma de entrada no leilão 

caracterizando que a medida que o licitante adquire experiência a sua entrada torna-

se mais tardia. Programas de incentivo como bonificação a participante podem ser 

estudados como forma de beneficiar e incentivar os participantes como, por exemplo, 

gerar lances extras aos participantes que aplicaram nos leilões iniciais determinado 

número de ofertas e que permanecem ativos por determinado período, como 

premiação aos persistentes. 

 As preferências dos grupos por dias da semana sobre o encerramento, não foi 

evidenciada, mas há indícios para os horários de encerramento de preferência dos 

participantes e que não foram conclusivos. Avaliar estar características e permitir 

associações entre itens e licitantes frente ao horário de encerramento podem ser 

premissas a serem analisadas a fim de aperfeiçoar a previsão de encerramento, de 

modo que estejam nos momentos finais nos períodos de maior preferência pelos 

licitantes. 

 A moeda virtual não apresentou evidência de que antecipa a entrada do licitante 

no leilão, pois, aparentemente ocorre pela experiência do licitante, mas não pelo 

incentivo da moeda virtual, sendo que mecanismos para incentivar esta participação 

merecem alternativas como a cada quantidade de lances aplicados em leilões até 

suas 4 horas do inicio podem ser convertidos em novos lances desde que utilizados 

nas próximas 6 horas (ou seja, ao beneficiar os lances cedo, procurar manter o 

licitante como participante através de lances que valem apenas de forma temporária). 

Foi identificada a possibilidade de sistemas de lances automáticos, o que 

requer constante análise por parte do provedor do sistema, para assim garantir aos 

licitantes oportunidades de ganho. 
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9 IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 
 

Ao explorar os conceitos teóricos comparando-os com os resultados obtidos é 

possível concluir que o uso de moedas virtuais em leilão online obtidos pela troca por 

pontos de fidelidade geraram aos licitantes ganhadores, na maioria dos casos, 

economia frente ao preço de mercado (tabela 7 pag.56). 

Apesar de muitos licitantes pagarem individualmente preços iguais ou abaixo 

de mercado, há produtos como celulares (21,5%) e games (45,4%) em que houveram 

um overprice, ou seja, o licitante pagou individualmente a mais do que o valor de 

mercado sendo assim, a relação de preço inicial zero e preço máximo a ser pago e a 

utilização da moeda virtual indicam a possibilidade de ser um possível motivador para 

manter lances ativos, contudo a maior participação indica ser motivada pelo item e 

não pela moeda virtual, pois há produtos que receberam menos lances e direcionam 

que há a necessidade de maiores estudos futuros.  

O mecanismo de uso de moedas virtuais como lance incentivaram uma maior 

participação de lances como indicado na tabela 8 e há itens que são mais atrativos 

que outros, relacionado com os lances. Assim, o mecanismo de fechamento 

(inatividade de lances, respeitado o prazo previsto para encerramento) direciona para 

que a maior atividade de lances ocorra semelhante aos leilões online (com maior 

incidência de lances a partir dos instantes finais ao encerramento), prolongando por 

mais tempo o seu término e captando novos recursos em benefício do licitador. 

Há indícios de que o modelo de Taxonomia definido por (Bapna et al.,2004) se 

aplica ao modelo com moedas virtuais nos lances, contudo sua distribuição é inversa 

ao leilão Yankee entre participantes (maior no Yankee) e oportunistas (maior ao 

utilizar a moeda virtual), contrário do que se esperava, que motivados pela facilidade 

dos lances fosse em maior número, participando por mais tempo. Apesar dos 

participantes colocarem muito mais lances, sua quantidade de usuários foi menor, 

indicando ser um modelo que não garante uma maior quantidade de clientes por mais 

tempo na plataforma. 

Em relação ao perfil dos licitantes, há como na teoria a necessidade de novos 

entrantes para sustentar a plena atividade do leilão e, deve assim o proponente criar 

incentivo para que novos participantes a todo momento ingressem, fato comprovado 

pela menor quantidade de oportunistas, o que responde que este modelo (uso dos 
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bônus como lance) não retém o mesmo licitante, mas que sustenta a operação da 

plataforma.  

Constata-se por meio dos dados que a utilização desta ferramenta promove 

uma possível alavancagem de produtos para a organização, pois o leilão em sua 

concepção possui esta funcionalidade, contudo, associado a moedas virtuais torna-

se um facilitador diante do apresentado no estudo com o volume de pacotes de 

produtos interno possibilitando flexibilidade ao leiloeiro para manter portfólio variado 

ao licitante. 

Ao mensurar as quantidades de leilões em que os valores estavam acima do 

mercado, de modo geral (considerando que nos produtos próprios o ganhador sempre 

obtém um desconto em relação ao valor de mercado), 85% de todos os leilões 

apresentam ganhos (valor pago a menor que o preço de mercado para o licitante) 

desencadeando assim maior satisfação ao ganhador e o incentivando a novas 

participações, o que auxilia na maior atratividade e permanência no programa de 

fidelidade. 

Nota-se também que há produtos que devem ser mantidos como atrativos e 

que receberam maior quantidade de participações e, consequentemente, maior 

utilização do programa de pontos o que o torna positivo, bem como determina a 

permanência do usuário no programa de fidelidade. 

Os participantes mesmo com o uso de seus bônus possuem comportamentos 

diferentes entre si o que está relacionado com a teoria e comportamentos que variam 

entre a sua permanência maior ou menor durante o leilão, sua entrada mais cedo ou 

tardia e a quantidade de lances e grupos como avaliador cedo e Meio, oportunistas, o 

sip-e-dippers (colocar mais de um lance mas voltam no final do leilão) e os 

participantes. 

A duração dos leilões associada ao término apenas após a inatividade, pode 

ter influenciado na distribuição dos clusters de forma a ter um menor número de 

participantes que em estudos anteriores. 

Ao comparar os grupos apresentados em outros estudos como na tabela 9, há 

uma maior participação de oportunistas e pouca quantidade de participantes 

indicando o uso da moeda virtual obtida por troca de bônus não aumentar o número 

de participantes. 

Este estudo indica um grande potencial para as empresas como forma de gerar 

benefícios e atratividade em seus programas de fidelização e em leilões online. 
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10 LIMITAÇÕES E FUTUROS ESTUDOS 
 

No aspecto confiança e comportamentos é possível considerar estudos futuros, 

no que se refere ao processo de leilões online e a utilização da moeda virtual, que 

neste estudo demonstra não haver problemas devido a utilização do lance apenas dos 

pontos e não de valor inicial investido diretamente. 

 Percebe-se que os lances através de uma moeda virtual influenciam 

positivamente na participação e na disponibilidade de lances e que demais pesquisas 

merecem aprofundamentos relacionados aos tipos de produtos, por exemplo, na 

percepção do indivíduo quanto a sensação de ganho e perda frente a sua 

participação. 

Ainda sobre futuras pesquisas, cabe ressaltar a possibilidade de comparar o 

momento da participação do licitante (momento do lance x sua curva de aprendizado) 

considerando o início de sua participação, o durante e os momentos finais do pregão, 

indicando possibilidade de aprendizado para reduções de lances investigando o 

entendimento do licitante com o uso deste bônus, determinando ainda,  a sua curva 

de aprendizado.  

 Limitações a atratividade como indisponibilidade da plataforma, tempo de 

resposta ao lance (sensação do sistema não ter coletado o lance) e detalhes do item 

(informação do produto) podem diminuir a participação, contudo a sensação de pagar 

menos (valor limite x valor dos lances) e de jogo torna-se atrativo e, conhecer este 

usuário pode contribuir em estudos futuros, impactado pelo custo baixo da aquisição 

do lance. 

 Alguns produtos obtiveram menor disponibilidade de ofertas o que requer 

maiores análises e estudos futuros, bem como qual o comportamento deste mesmo 

licitante em períodos maiores para avaliar de forma longitudinal sua evolução e tempo. 
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