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RESUMO

A precificação é um dos elementos do Marketing. Enquanto os outros elementos

(Produto, Promoção, Distribuição) criam valor, o preço captura e transforma o

valor em lucros. Para ter uma estratégia de precificação bem sucedida, a

empresa deve coletar e analisar sistematicamente informações sobre custos,

concorrentes e clientes.

Essa dissertação tem como foco os clientes e tem dois objetivos. Primeiro, medir

a Elasticidade Preço da Demanda dos clientes de um banco de varejo no

mercado brasileiro. O preço é a taxa de juros aplicada na concessão de um

produto de empréstimo, enquanto a demanda é refletida no volume de vendas

do mesmo produto. O método usado é o experimento em ambiente real do

mercado. Segundo, exemplificar como os valores obtidos do experimento podem

ser usados para apoiar a tomada de decisões gerenciais.

Cabe ressaltar que os valores obtidos de elasticidade devem ser usados para

complementar, não substituir, a experiência acumulada pelos gerentes mediante

o estudo do comportamento dos consumidores, as ações e as reações dos

concorrentes e os impactos nos custos.



ABSTRACT

Pricing is one of the Marketing elements. While the other elements (Product,

Promotion, Distribution) create value, Pricing capture and transform this value in

profits. To achieve a successful pricing strategy, a firm is required to

systematically collect and analyse informationabout costs, competitors e

customers.

This dissertation focus on the customer information and has two objectives. First,

to measure the Price Elasticity of Demand of customers in a consumer bank in

the Brazilian market. The price is represented by the interest rate applied to a

loan product while the demand is reflected in the sales volume of the same

product. The method used is the experiment in a real market. Second, to

exemplify how estimates about elasticity can be used to support managerial

decisions.

It isimportant to mention that the estimates of price elasticity should be used to

supplement, not to replace, past experience gained by managers from studying

buyers' purchase motivation, competitors' actions and reactions and costs'

impacts.
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NAGLE (1995, p.1) lembra que o Marketing consiste de quatro elementos: a) o

produto, b) a promoção do produto, c) a distribuição do produto, d) a precificação

do produto. Os três primeiros elementos envolvem ações visando a criação de

valor no mercado. O último elemento - precificação - difere essencialmente dos

outros três: ele é a tentativa da empresa de reter esse valor e transformá-lo em

lucros.

Esta dissertação teve como origem uma necessidade urgente de trabalho do seu

autor. Este tem uma experiência profissional de aproximadamente 13 anos, sete

deles no setor bancário brasileiro, em empresas de grande porte. Gerenciando

produtos de empréstimos para pessoas físicasl, ele observou grande dependência

de conhecimentos subjetivos e da experiência dos profissionais na determinação

do preço desses produtos. Em tal domínio, o autor não identificou experiências

práticas com embasamento teórico abordando o comportamento do consumidor·

em relação a variações de preço.

Segundo MONROE (1990, p, 470), a habilidade para resolver os problemas atuais

e futuros da precificação tem dois requisitos. Primeiro, uma nova atitude frente ao

preço, tanto pelos acadêmicos quanto pelos profissionais de negócios. Segundo,

o estabelecimento de programas de pesquisa de preço que forneçam informações

sobre: a) os compradores e sua percepções do preço, b) custo, volume e o
I
impacto desses elementos nos lucros; c) uma integração entre o preço do produto

e a estratégia de ciclo de vida de produto. Complementando essa perspectiva,

DIAMANTOPOULOS (1999, p.345) afirma que:

7



"a customização de preço pode ocorrer em função das características dos

consumidores: geografia, localização, volume transacionado, canal de

distribuição e outros fatores. Em todas essas situações, os tomadores de

decisão necessitam de informações sobre a resposta dos clientes a

variações de preços".

Nesse contexto, a estimação da elasticidade preço da demanda (a variação

relativa do volume demandado de um produto em consequência a uma variação

relativa do preço dele) é o foco desta dissertação. O método usado é a

experimentação em situação real do mercado com clientes atuais de um banco .de

varejo do mercado brasileiro. Este banco é denominado Banco DELTA, visando

manter a confidencial idade requerida pela instituição.

Na sua estrutura, esta dissertação está composta por seis capítulos, sendo o

primeiro este de "Introdução". O segundo capítulo, "Revisão da Literatura",

engloba a teoria geral sobre precificação, uma revisão sobre métodos de pesquisa

com ênfase em pesquisa causal e o setor bancário brasileiro. No terceiro capítulo

aparecem os "Objetivos e Método do Estudo Empírico". O quarto capítulo,

"Resultados", é dividido em análise descritiva e análise interenclal. O sexto

capítulo, "Considerações Finais", relata as conclusões tiradas do experimento, as

limitações e fornece algumas sugestões para pesquisas futuras. A dissertação

termina com a Bibliografia.
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2. 'Revisão da 'Literatura

Este capítulo de Revisão da Literatura é composto por sete seções: 1) O

Paradoxo da Precificação; 2) Preços e Clientes; 3) Preços e Concorrentes; 4)

Preços, Custos e Lucros; 5) Preços e Estratégia da Organização; 6) Elasticidade;

7) Revisão Metodológica; 8) O Setor Bancário Brasileiro.

Na seção Paradoxo da Precificação é apresentada a complexidade da

precificação e são mencionados as causas dessa complexidade, terminando-se

com recomendações sobre precificação emanadas de alguns expoentes.

Em seguida é detalhado o conceito de precificação proativa e seus pilares, o que

compõe a seção de Clientes, Custos e Concorrentes. O conhecimento profundo

das interações entre esses três pilares, aliado aos objetivos estratégicos da

organização, está no cerne de uma precificação proativa e eficaz.

Como o foco desta dissertação é a estimação da elasticidade preço da demanda

do pilar Cliente, o conceito dessa elasticidade, sua mensuração e aplicação são

detalhados no final da revisão bibliográfica.

Ressalta-se que a teoria de precificação revisada neste capítulo não é de

aplicação restrita ao mercado financeiro. Porém aqui há quase exclusivamente

referências da literatura norte-americana. O autor desta dissertação efetuou uma

pesquisa na biblioteca da EAESP sobre a literatura brasileira indexada com a

palavra chave preço. Apareceram 46 títulos de autores brasileiros e estrangeiros

com foco, entre outros, em macroeconomia, microeconomia, custos, ,política de

controle de preços. Os principais livros e trabalhos resultado da pesquisa são

apresentados no QUADRO 1. Porém nada surgiu de brasileiros acerca do tema

desta dissertação, o que denota uma preocupante lacuna a ser gradativa, mas

urgentemente, superada.

9



QUADRO 1 - A

Pesquisa de livros brasileiros indexados coma palavra chave "preço"

Autoria AnoTítulo Cidade Editora
Inflação: o preço da

prosperidade Griffiths e Brian São Paulo Pioneira 1981
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A teoria de preço: Stigler, George

análise microeconômica e Hoseph

Manual de custos e

controle de comércio Bittencourt

Manuscritos econômico-

filosóficos e outros Karl

O preço da terra no

Estado de São Paulo

O que todo cidadão

precisa saber sobre

salário, preço e inflação Oliveira Neto

Oliveira

O salário, o preço e o

lucro Marx

Preços de produção,

método de longo prazo

e equilíbrio geral: uma

critica a teoria neo-

ricardiana dos preços

relativos BNDES

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

Lisboa

Rio de

Janeiro

Atlas

Centro

Internacional de

Edições

Profissionais

Abril Cultural

Tese

Global

Estampa

1968

1974

1983

1985
1975

1993
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QUADRO 1-8

;1. ,"
..~.

Pesquisa de livros brasileiros indexados com a palavra chave "preço"

Título . Autoria Cidade Editora Ano
A rigidez do preço e a

estratágia do valor Soares Tese 1995

Três desafios em teoria

das decisões

financeiras: a

racionalidade nos

mercados, a carteira de

ações da corretora e o

preço da ORTN cambial Oliveira

Rio de

Janeiro

Fundação

Getúlio Vargas 1991

,
','

Formação de preço Livesey São Paulo Saraiva 1978

O mercado brasileiro de

papéis de embalagem e

de imprimir e escrever:

um·estudo de formação

de preço Pedote Tese 1997
_._------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formação de preço: a

arte do negócio Sardinha São Paulo Makron 1995
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decisões de preço em

clima de incerteza: uma

contribuição da análise

bayesiana Motta. São Paulo Tese

Fonte: Arquivo Eletrônico da Biblioteca da EAESP
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2.1 o Paradoxo daPrecificação

Segundo DIAMANTOPOULOS (1999, p.337), o campo de precificação é

caracterizado por um paradoxo. De um lado, a teoria de precificação é a mais

evoluida na Economia e no Marketing (SIMON, 1979, p. ix, apud

DIAMANTOPOULOS,1999, P. 337). Do outro, esta teoria é das que menos se

converteram em prática (DILLER, 1991, p.17, apud DIAMANTOPOULOS, 1999,

P.338)~ Várias razões podem estar por trás desse paradoxo.

Primeiro, segundo MONROE e DELLA BITIA (1978); MONROE e MAZUDMAR

(1988); NAGLE (1984); RAO (1993 e 1994); todos apud DIAMANTOPOLOUS

(1999, p. 338), grande parte do trabalho acadêmico têm focado diferentes tipos de

modelos para precificação. A maioria desses modelos possui alto. grau de rigor

matemático e estatístico, mas não fornecendo procedimentos operacionais para

orientar os administradores na implementação deles. Nesses modelos há

preocupação com a elegância matemática em detrimento do realismo. Todavia, a

realidade é muito mais complexa, não sendo ela facilmente representada por tais

modelos.

Segundo, DIAMANTOPOLOUS (1999, p.338) observa que as prioridades dos

pesquisadores e administradores nem sempre coincidem. Para BANOMA etal.

(1988, p. 359) apud DIAMANTOPOlOUS (1999, p.338), não é que os

acadêmicos não tenham interesse em resolver ou não são capazes de resolver os

problemas gerenciais de preço. Isto sim, os acadêmicos não têm focado os

problemas-chave de precificação enfrentados pelos gerentes, algo fundamental

para a condução de uma pesquisa pragmática.

Terceiro, a precificação tem sido uma área de estudo empírico difícil por causa da

política de confidencial idade adotada pelas empresas. Na maioria da vezes, a

12



quantidade das empresas participantes das pesquisas de preço era

desencorajadora (DIAMANTOPOLOUS, 1999, p. 338).

Quarto, no passado a implementação de grande parte das recomendações das

pesquisas acadêmicas sobre precificação foi dificultada pela limitação da

capacidade de processamento de informações pelas empresas. Os modelos

envolvem informações sobre clientes, concorrentes e mercado, exigindo grande

carga de processamento de informações em tempo hábil para tomada de decisão.

A realidade demonstra que as empresas têm usado sistemas de precificação

simplificados porque eles são convenientes e baratos. (SEYMOUR, 1989 apud

DIAMANTOPOLOUS, 1999, p.338).

Entre os vários elementos do composto de Marketing, o Preço éo único com

impacto direto na geração de receita (NAGLE, 1995, p.1). Todos outros elementos

(como Propaganda, Desenvolvimento de Novos Produtos, Promoções e

Embalagens) envolvem despesas. Ao mesmo tempo, a preciflcação é uma

atividade multifuncional, envolvendo a participação direta ou indireta de várias

áreas dentro da empresa. Áreas como Marketing, Finanças, Vendas e Produção

exercem um papel importante na determinação de preço. Mas tais áreas

dificilmente têm visão e abordagem semelhantes na definição dos preços a serem

cobrados dos clientes.

De acordo com ,MONROE (1990, p.4), a prática de precificação continua

predominantemente intuitiva, ao passo que a literatura sobre precificaçãonão

trouxe quantidade suficiente de novas abordagens para estimular os tomadores

de decisão a mudar seus métodos de precificação. Entre as várias razões disso,

duas merecem destaque. Primeiro, por um longo período a teoria econômica

tradicional de preço dominou, apesar de sua insuficiência na explicação dos fatos

reais. Segundo, até alguns anos atrás e antes das mudanças decorrentes de

fatores como progresso tecnológico acelerado, novos produtos abundantes,

aumento na demanda por serviços, acirramento da concorrência internacional e

13



maior rigidez no ambiente legal, o problema do vendedor não era o preço, mas a

estimulação da demanda via esforço promocional. MONROE (1990, p. 4)

menciona que, para reagir às mudanças mencionadas, os administradores têm

enfatizado custos e lucros em detrimento da construção da marca e da satisfação

dos clientes. As estratégias desenvolvidas eram orientadas para custos ou

vendas. Ele chama essas estratégias de reativas e defende o conceito de

estratégia proativa. A estratégia proativa de precificação é baseada na

consideração do efeito do preço sobre a demanda e como os clientes formam a

sua percepção de valor. Por sua vez, a estratégia reativa de precificação foca

principalmente os custos internos da empresa, os métodos tradicionais de

promoção de venda ou simplesmente o acompanhamento das ações dos

concorrentes.

Mas dois são os principais pré-requisitos para ter-se uma estratégia proativa bem

sucedida de precificação (MONROE; 1990, p. 18). Primeiro, insta entender

profundamente a mecânica de preços, tendo em vista a alta complexidade da

precificação em termos do seu impacto sobre clientes, concorrentes,

fornecedores, vendedores e distribuidores. Como consequência, a teoria
'.\.,",

microeconômica tradicional não explica mais as realidades do mercado moderno .
. ,.; .

Nesse ambiente,empresas, que focam seus custos internos, a,cqQam cometendo
r- •.• ,.;~:4

erros grosseiros de precificação. Segundo, é essencial para o tomador de decisão

o entendimento rigoroso de como os clientes percebem os preços e como eles

reagem a mudanças de preços.

Por fim, MONROE (1990, p.18) e NAGLE (1995, p. 2) convergem nas suas

recomendações. Para eles, uma estratégia efetiva e proativa de precificação exige

implementar nas empresas um processo de aquisição de informações precisas e

rápidas, tendo como pilares CLIENTES, CONCORRENTES e CUSTOS, em

alinhamento com os objetivos estratégicos da empresa.

14



2.2. Preços e Clientes

Nesta seção é introduzido o conceito do valor percebido pelo cliente, como uma

solução de compromisso (frade-off) entre benefícios e sacrifícios. Esse conceito é

fundamental no entendimento de como os clientes percebem e reagem aos

preços. Em seguida aborda-se a contribuição da psicologia como ciência

catalisadora da percepção do valor pelos clientes.

2.2.1. Percepção de Valor

De acordo com a teoria microeconômica, à medida que o preço de um

. determinado produto aumenta, a quantidade comprada dele tende a diminuir

(PINDYCK, 1999, p. 20). Isto é válido considerando-se o preço somente como

uma medida de custo ou sacrifício que o comprador tem de arcar para adquirir o

produto. MONROE (1990, p.44) menciona várias pesquisas evidenciando que o

preço exerce um papel mais complexo que o de um simples indicador de custo de

aquisição. Para explicar isso,MONROE (1990, p.46) introduz o conceito de Valor

Percebido pelo cliente, representado pela fórmula a seguir.

Benefícios Percebidos
Valor Percebido = ----------

Sacrifícios Percebidos

15



Nesta fórmula, o preço tem dóis tipos de atributõs: de custo (negativos) e de

qualidade (atrativos). Se o preço for percebido como um indicador de qualidade e

benefícios, um aumento do preço deve levar a um aumento na demanda. Em

outros termos, o valor percebido pelo cliente representa uma solução de

compromisso entre a qualidade e o sacrifício que ele percebe. O resultado é um

valor positivo quando as percepções de qualidade superam as percepções de

sacrifício, sendo negativo no caso contrário. Os sacrifícios podem ser monetários

(o preço pelo produto) e não monetários (como a demora na entrega e o receio de

que o produto seja perigoso).

Por sua vez, NAGLE (1995, p. 73) defende que a relação entre Preço e Valor

Percebido pelo cliente não é direta ou simples. A complexidade para determinar e

entender essa relação tem origem em fatores comportamentais (psicologia do

consumidor) , externos (concorrentes e mercado) e internos (outros componentes

do composto de Marketing, como distribuição e qualidade do produto). Para

começar a entender esse todo, a seção seguinte foca a psicologia dos

consumidores.
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2.2.2. Psicologia dos Oõnsurnidorés

Como a percepção do valor pelo consumidor não é de fácil compreensão, a

psicologia tem ajudado a entendê-Ia um pouco mais. Aqui cabe delinear as

principais contribuições da psicologia a esse respeito.

MONROE (1990, p. 71) enfatiza que clientes e compradores avaliam os preços

comparativamente, ou seja, existe um preço de referência que orienta a

percepção de valor. O preço de referência pode ser um preço externo de uma

campanha publicitária ou o preço de venda de um produto concorrente. Ao

mesmo tempo, um preço de referência pode ser o preço que o consumidor lembra

de uma compra anterior de um produto semelhante. Mas as informações que os

compradores têm a respeito dos preços são raramente completas e, como

consequência, é normal que eles recorram a inferências subjetivas. Para esse

autor, essas inferências podem levar a erros no julgamento e na escolha, mas

também podem facilitar o processo de compra do consumidor.

NAGLE (1995, p. 300) menciona um conceito empírico interessante referente a

precificação: o preço ímpar, como aquele que termina com um número ímpar

(como R$ 1, R$ 3, A$ 5, R$ 7 ou R$ 9) ou que está diretamente abaixo de um

número inteiro (como R$ 99). Já MONROE (1990, p.49) refere um estudo de

precificação no ramo de indústria de alimentação nos Estados Unidos, onde os

preços terminando com 9 eram mais populares e preços terminando com 5

ocupavam o segundo lugar em popularidade. Outras pesquisas relatadas por

MONROE (1990, p.49) indicam que preços impares normalmente emitem uma

mensagem de produtos de baixa qualidade. Na prática há lojas de departamento

de alto nível adotando preços pares (como US$ 1,50, US$ 5,00, ou US$ 25,00)

para garantir uma diferenciação de imagem frente a lojas de descontos. NAGLE

(1995, p. 302) argumenta que a técnica de preços impares é efetiva para produtos
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que são comprados por impulso, mas não é adequada para produtos cuja compra

necessita de tempo e pesquisa para ser efetuada.

Os consumidores não usam o preço somente como medida de custo e sacrifício,

como já mencionado, mas também como indicador de qualidade do produto.

MONROE (1990, p.52) aponta vários estudos demonstrando que a percepção da

qualidade do produto era função do preço. Porém uma crítica a esse tipo de

estudo é que, sendo o preço a única informação disponível, as pessoas tendem

naturalmente a ligar a qualidade do produto ao seu preço.

RAO E MONROE (1990), apud MONROE (1990, p. 53), evidenciam que, à

medida que os consumidores se tornam familiares com o produto, eles tendem a

usar outras referências internas ou externas para inferir acerca da qualidade do

produto. Na mesma linha,MONROE (1990, p.60) enfatiza a existência de limites

de preços, abaixo ou acima dos quais a percepção dos consumidores

relativamente à qualidade do produto pode variar. Em outros termos, os

consumidores tendem a atribuir uma qualidade duvidosa a uma mercadoria

apresentada a um preço bem abaixo do praticado pelo mercado. Do outro lado, os

consumidores tendem a atribuir boa qualidade a uma mercadoria apresentada a

um preço bem acima do praticado pelo mercado.

A tendência dos compradores em julgar as diferenças dos preços de uma maneira

relativa (referência preço-base) é traduzida na lei de Weber-Fechner proposta por

:MONROE (1990, p.57) e NAGlE (1995, p.300). Esta lei indica que os

consumidores percebem as diferenças de preços em proporções e não em termos

absolutos. Daí decorre que a percepção de uma mudança de preço depende da

sua porcentagem e não da diferença absoluta. Por exemplo, essa lei sugere que,

se um aumento no preço de um produto de US$ 10 para US$ 12 é suficiente para

deter o cliente de comprá-lo, então para um outro produto com um preço de US$

20 seria necessário um aumento de US$ 4 para deter o cliente de comprá-lo.

Percebe-se que os aumentos absolutos são diferentes mas a proporção é a

18



mesma (2/10 = 4/20 = 0,2). Logo, considerando-se o preço atual de um produto,

existem dois patamares de preços: um superior e outro inferior ao preço atual.

NAGLE (1995, p.300) argumenta que a variação do preço dentro desses

patamares não é normalmente percebida. Na mesma linha, uma série de

aumentos pequenos de preço abaixo do patamar superior é preferível a um

aumento único acima do patamar superior. Do outro lado, os consumidores

respondem melhor a uma grande redução de preço abaixo do patamar inferior do

que a uma série de reduções pequenas acima do patamar inferior.

Lembre-se que, no setor bancário brasileiro, a concorrência é muito forte e

diferenciar os produtos de empréstimo é bem difícil. Portanto, qualquer aumento

nos preços acima da concorrência tem de ser muito bem planejado e comunicado

aos clientes. Atualmente, de acordo com a experiência profissional do autor desta

disssertação, a percepção de qualidade é causada pelos serviços prestados

durante a venda e não somente pelo diferencial do produto de empréstimo em si.

Consoante GRÕNROOS (1990, p. 175), o marketing deve estabelecer, manter e

ressaltar (normalmente, mas não necessariamente, sempre a longo prazo) os

relacionamentos com clientes e outros parceiros, com lucro, de forma que os

objetivos das partes envolvidas sejam atendidas. Isto é alcançado por meio de

troca mútua e do cumprimento das promessas. Relacionamentos de longo prazo

com o cliente significam que o principal objetivo do marketing é buscar

relacionamentos duradouros com os clientes. É claro que algumas situações de

vendas de curto prazo, chamadas de marketing de transações, às vezes podem

ser lucrativos. Entretanto, a constância de transações por prazos mais longo vai

tornando-se vital para um marketing lucrativo. Mas, sem um diferencial no produto

de empréstimo ou no processo de venda dele, a decisão do cliente tende a

centrar-se no critério de preço (preferência pela opção mais barata), o que dificulta

a formação de relacionamento entre as partes. Nestes condições, afinal, o cliente

estará a cada transação buscando a oferta mais barata, de modo oportunista,

qualquer que seja o fornecedor.
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Indo além, em geral o cliente vem tendo acesso mais fácil a informações sobre

preços e taxas cobradas pelos bancos. Isto é devido ao empenho de órgãos como

o Banco Central do Brasil (BACEN) e aqueles de proteção aos consumidores

(PROCON). Portanto, o preço de referência do consumidor tende a embasar-se

nos preços cobrados pelos concorrentes. Por isso, na precificação cabe levar em

conta: a) os preços de referência percebidos pelos clientes; b) os preços mínimos

e máximos cobrados pelos diversos concorrentes, evitando-se a imagem de

"banco careiro"; c) a sequência e a magnitude dos aumentos ou das reduções

sucessivos no preço e seu impacto na percepção dos clientes.
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2.3. Preços e Concorrentes

NAGLE (1995, p.115) menciona que conceder descontos nos preços em

mercados competitivos é quase sempre uma aposta certa para aumentar as

vendas. Ao mesmo tempo, é fácil um executivo ser seduzido por esses resultados

rápidos nas vendas e deixar de reconhecer as consequências de longo prazo de

tal aposta. Os descontos de preços que impulsionam as vendas hoje mudarão o

perfil do ramo amanhã. Frequentemente, essas mudanças são para pior.

Por isso mesmo, DOLAN E SIMON (1996, p.83) enfatizam que o fornecedor

inteligente num determinado mercado deve reconhecer e aceitar a tarefa de

educar os competidores, promovendo a lucratividade do ramo como um todo, para

depois maximizar a sua parte desses benefícios.

Para NAGLE (1995, p.117), a precificação é semelhante a um jogo, porque o

sucesso não depende somente das decisões internas da empresa, mas também

de como clientes e competidores respondem a essas decisões. O jogo de soma

positiva é aquele no qual o processo da competição cria benefícios. Já no jogo de

soma negativa, o processo de competição impõe um determinado custo aos

jogadores. Ao contrário das analogias comuns que comparam o Marketing à

guerra, o talento mais valorizado para gerenciar o preço em ambientes de soma

negativa não é o talento do general, cuja missão é ganhar a guerra, mas é o

talento do diplomata, cuja missão é minimizar afrequência e a intensidade da

guerra (NAGLE, 1995, p.118).

NAGLE (1995, p.121) traz o exemplo de uma empresa que teve o talento do

diplomata na acomodação de um novo competidor estrangeiro no seu ramo.

Percebendo a impossibilidade de impedir a entrada do novo concorrente no seu
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território, a empresa planejou para acomodá-lo dentro de certos termos. Após uma

análise dos três segmentos de mercado onde atuava, a empresa determinou um

segmento, de baixo crescimento, onde o novo concorrente poderia causar menos

estrago. Neste segmento, a empresa aumentou seus preços, criando um guarda-

chuva para facilitar a entrada do concorrente. Nos outros segmentos, de maior

crescimento, a empresa procurou melhorar a qualidade e a rapidez de seus

serviços, garantir o fornecimento e proteger-se contra aumento nos preços dos

insumos em troca da assinatura de contratos de longo prazo com seus

fornecedores.

NAGLE (1995, p.124) enfatiza que gerenciar o fluxo de informações para

influenciar as expectativas dos concorrentes é a chave para alcançar os objetivos

sem confrontações de soma negativa. Existem várias fontes potenciais de

informações sobre os preços da concorrência, mas coletá-Ias e transformá-Ias em

ferramenta útil requer um processo formal. Por exemplo, algumas empresas

exigem que seus vendedores incluam informações sobre a concorrência em seus

relatórios de desempenho. Esses fluxos de informações reduzem drasticamente o

tempo necessário para responder a ações oportunistas dos concorrentes. A coleta

de informações de vários vendedores localizados em diferentes regiões permite

identificar as tendências do mercado mais rápido do que um vendedor ou gerente

individualmente.

São três condições sob as quais uma redução agressiva dos preços perante a

concorrência se torna recomendável para uma empresa: a) possuir uma forte

vantagem de custo, com a qual os concorrentes não são incapazes de competir;

b) servir com excelência e foco um nicho pequeno do mercado, donde

competidores não são capazes de responder à redução nos preços; c) ter

melhores condições para entrar em guerra de preços, principalmente se são

vendidos aos clientes produtos complementares, que compensem reduções

agressivas nos preços de parte dos produtos que se complementam (NAGLE,

1995, p.129).



2.4. Preços, Custos e Lucro

Dados os objetivos de vendas da empresa, a variável demanda indica o limite

superior para a determinação de preço; este limite reflete a vontade dos

compradores de pagar um determinado preço. Uma outra variável que afeta

diretamente os lucros, o custo, indica o limite inferior para a determinação do

preço. Se os preços forem muito baixos em comparação aos custos, o volume

vendido pode ser alto, mas o lucro por unidade vendida tende a ser baixo

(MONROE,1990, p.141).

Na FIGURA 1, DOLAN E SIMON (1996, p.17) mostram a decomposição do lucro

numa forma hierárquica simples. No primeiro nível, os dois componentes do lucro

são a receita de vendas e os custos. Por sua vez, a receita de vendas é

composta de preço e volume de vendas. Os custos têm um componente variável

e outro fixo. Ao contrário dos custos fixos, os custos variáveis variam com o

volume de vendas. O custo de uma unidade adicional é o custo marginal.
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FIGURA 1 - Decomposição do lucro em seus elementos básicos

Fonte: 'DOLA'N ,ESIMON (1996, p18)

'DOLANE SIMON (1996, p.37) apontam o conceito custo-mais (cost-plus) como

sendo o método mais popular para estabelecer preços. Nele, o preço é o custo

unitário acrescido de uma determinada margem (mark-up). As margens podem

ser baseadas na tradição do ramo, na experiência individual da empresa ou num

processo de tentativa e erro. Esse método tem suas vantagens: a) é fácil de ser

implantado;b) é baseado em dados contábeis de custos (hard cost data) e não

em dados de previsões do mercado (soft market response data). Mas a principal

desvatangem do método custo-mais é não considerar a curva de demanda do

24

.... ,., .. ,~ . '" '.',



cliente. A demanda do cliente e a sua decisão de pagar um preço na compra de

um produto não são determinadas pelos custos do produto, mas por seu

desempenho e seu valor agregado. Logo, apesar de sua popularidade, o conceito

custo-mais revela-se inaceitável para implementar uma precificação proativa, pois

ignorando o valor percebido pelo cliente.

Para NAGLE e HOLDEN (1995, p.17), a falha dos profissionais adeptos do custo-

mais não é está no fato de considerarem os custos na precificação. Falham, isto

sim, porque escolhem as quantidades que desejam vender e os compradores que

pretendem atender antes de identificar os preços que eles podem cobrar e os

clientes pagar. Já os profissionais eficazes tomam suas decisões exatamente ao

contrário. Estes identificam primeiro o que os compradores desejam pagar para

depois definir as quantidades a produzir e os mercados a servir. Na FIGURA 2

são apresentadas as duas abordagens em precificação: a) baseada em custo; b)

baseada em valor. Na primeira, costuma-se determinar o produto, calcular o seu

custo, adicionar uma certa porcentagem para chegar ao preço, daí verificar o

valor agregado do produto e finalmente tentar localizar clientes dispostos a.

desembolsar o preço definido. Na segunda, escutam-se os clientes, determina-se

o valor que melhor atende suas expectativas, aí é definido o preço do produto

compatível com as expectativas, depois são levantados os custos e finalmente

parte-se para a produção do produto.
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a) Precificação baseada em custos

.1

b) Precificação baseada em valor

iFIGURA 2 -.Duas seqüências de definição de preço no desenvolvimento de.

produto .;t!t
Fonte: NAGLE e HOLDEN (1995, p.5)

-DOLAN e SIMON(1996, p.38) lembram que, embora os custos ~~o sejam

suficientes isoladamente para definir os preços ótimos, eles pode~.;,Ú~r muito

úteis na determinação do limite interno do preço, que é o preço abaixodo qual

um produto não deve ser vendido. Aí cabe distinguir os limites de preço a longo e

curto prazos. Alongo prazo, o preço deve obviamente cobrir os custos unitários

variável e fixo, senão a empresa não consegue ter lucro e pode falir. Logo, o

limite de preço de longo prazo prende-se ao custo unitário total (custos fixo e

variável). Um aumento na quantidade de unidades vendidas leva a uma redução

nos custos fixos unitários, o que, por sua vez, reduz o limite inferior de preço a
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longo prazo. Já no curto prazo, o produto pode ser vendido se seu preço excede

o custo unitário variável. Esse excedente é á rnârqem de contribuição, que se

destina a cobrir os custos fixos e gerar lucro. Em outras palavras, NAGLE e

HOLDEN (1995, p.32) definem a margem de contribuição unitária como sendo o

resultado da subtração dos custos variáveis do preço em cada unidade de

produto.

DOLANE SIMON (1996, p.38) e NAGLE e HOLDEN (1995, p.32) convergem em

relação à análise da interação entre preço, custos e lucro. Ele mencionam que

essa interação pode ser observada com os conceitos de análise de ponto de

equilíbrio e margem de contribuição. DOLAN E SIMON (1996, p.23) apontam a

análise de ponto de equilíbrio como uma maneira simples de observar a interação

entre preço, custos e lucro. Tal análise indica, para um determinado preço, o

volume de vendas necessário para tornar o lucro nulo. Entretanto, sua utilidade é

limitada porque indica somente a combinação necessária entre volume e preço,

não informando qual o preço que resulta no lucro mais alto.

Por sua vez, NAGLE e HOLDEN (1995, p.33) enfatizam que a margem de

contribuição permite aos decisores de preço tornar lucrativa uma mudança no,

preço mediante a determinação do aumento necessário na quantidade a ser

vendida em face de uma eventual redução no preço ou a determinação da

redução da quantidade vendida em face de um aumento no preço. O

entendimento de como variações das quantidades vendidas afetam a

lucratividade de um produto é o primeiro passo para uma precificação efetiva.

Nesses termos, algumas fórmulas básicas relacionam lucro, volume,preço, custo

e margem de contribuição, as quais estão a seguir relacionadas.

Receita = Volume de Vendas x Preço Unitário

Margem de Contribuição Unitária = Preço Unitário - Custo Variável Unitário
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Margem de Contribuição Total = Receita - [Custo Fixo + (Custo Variável Unitário

x Volume de Vendas) ]

Olhando outro aspecto, MONROE (1990, p.254) avalia o impacto da curva de

experiência na estratégia de precificação. A curva de experiência é a relação

cronológica entre o volume total produzido e o custo total da produção. Essa

curva mostra que o custo unitário de um produto tende a diminuir com o tempo,

conforme aumenta o volume produzido. Apesar da necessidade de limitar a

influência dos custos na gestão de precificação, eles são um fator importante na

determinação de preços e lucros. A curva de experiência enseja relacionar

custos, preços, volumes e lucros. Entretanto, impõe-se ter ações contínuas de

redução de custos assim como um produto de valor percebido, gerando a

satisfação dos clientes.

Apresentadas as relações entre custos, preços e lucros, a seção seguinte procura

esclarecer como o preço pode contribuir na gestão e na implantação da estratégia

da empresa.
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2.5. Preços, Gestão e Estratégia

Segundo SIMON (1992, p.55), o preço reflete as forças e as fraquezas do produto,

seu valor agregado, sua competitividade e sua força de distribuição. Nunca se

deve tomar uma decisão de preço isolada. Ao contrário, deve-se considerar o

preço no âmbito do composto de marketing e da concorrência.

NAGLE e HOLDEN (1995, p. 141) delineiam um processo de formulação de

estratégia de precificação, exposto na FIGURA 3. De cima para baixo, em ordem

cronológica, a primeira linha do processo envolve a coleta de dados; a segunda

linha aborda a análise dos dados; a terceira refere-se à integração da análise com

a tomada de decisão. A seguir são descritas brevemente as sete etapas desse

processo. A Etapa 1 visa a identificar os custos variáveis e os custos. fixos do

produto. Na Etapa 2 definem-se os clientes potenciais e o valor percebido do

produto. A Etapa 3 procura identificar os concorrentes atuais e potenciais, suas

possíveis reações e o impacto na rentabilidade do setor. Na Etapa 4 determinam-

se os trade-ofts entre volume, preço, produto e promoções, buscando-se o

incremento dos lucros. A Etapa 5 consiste numa análise de segmentação,

procurando-se identificar as diferenças entre os segmentos em termos de

elasticidade preço da demanda, o impacto dos custos na elasticidade e a.melhor

estratégia de comunicação de valor aos vários segmentos de clientes. A Etapa 6 é

uma análise dos concorrentes, suas possíveis ações e reações e, em

consequência, a melhor alocação de recursos competitivos. Na Etapa 7 traça-se

um plano para conduzir os negócios futuros. Mas cabe frisar que inexiste uma

única estratégia para todas as situações. Grandes erros cometidos em

precificação foram causados por gerentes que tentaram impor estratégias que

funcionam bem em determinada indústria a outra, desconsiderando diferentes

perfis de custos, clientes e concorrentes. Por outro lado, impõe-se assinalar que,



.",;' .

de certo modo, esse processo conflita com as. recomendações de .precificação já

expostas na FIGURA 2.

COLETA
DE

DADOS

ANÁLISE
DOS

DADOS

ANÁLISE
DOS

DADOS

FIGURA 3 - Um ,processo de formulação de estratégia de precificação

Fonte: NAGLE e HOLDEN (1995, p. 141)

Acerca de Ciclo de Vida de Produto, :MONROE (1990, p. 272) aponta certa

correlação entre ele e a estratégia de preço recomendada. Ele divide o ciclo de.

vida do produto em sete estágios: O desenvolvimento (1) cobre desde a idéia até

o desenho final do produto. Nesse estágio não há geração de receitas.' mas

somente custos. A introdução (2) é o período inicial de sucesso ou fracasso do

produto lançado. O esforço do marketing gira em torno da criação de demanda

parao produto. No crescimento (3) as vendas do produto aumentam e a aceitação
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do mercado é acelerada. Nesta fase é maior a concorrência e inicia-se a

introdução de novas versões do produto. Na maturidade (4) a taxa de aceitação

do produto pelo mercado diminui à medida que a quantidade de clientes

potenciais encolhe. O excesso de capacidade instalada pode levar a uma guerra

de preços. As estratégias de marketing nesta fase buscam conservar a lealdade

do cliente. O crescimento requer um aumento na participação do mercado. Na

saturação (5) os produtos começam a ser commodities. O mercado torna-se muito

competitivo e o crescimento da participação fica bem difícil. As ofertas e os

descontos multiplicam-se e os fornecedores ineficazes tendem a abandonar o

mercado. No shakeout (6) os preços tendem a diminuir a uma taxa superior aos

custos. Essa é a ultima fase antes do final. No declínio (7) as vendas começam a

diminuir à medida que os clientes procuram novos ou melhores produtos.

SIMON (1992, p.61) indica duas estratégias genéricas para precificação de novos

produtos: Desnatação (Skimming) e Penetração (Penetration). Na estratégia de

Desnatação, a empresa introduz o produto a um preço mais alto e reduz esse

preço introdutório alto conforme o ciclo de vida do produto. Na estratégia de

Penetração, a empresa utiliza um preço baixo e agressivo na introdução de um

produto, visando aumentar logo o volume vendido e a participação do mercado.

MONROE (1990, p. 292) recomenda a Desnatação:a) para situações onde os

clientes são menos sensíveis a preço; b) para dividir naturalmente o mercado em

segmentos com elasticidades diferentes; c) como mais segura no estágio de

introdução quando a elasticidade preço da demanda ainda é desconhecida. Mas

MONROE reconhece que, apesar de suas vantagens, a Desnatação não é

apropriada a todas as situações. Cabe usar a Penetração quando, entre outros

fatores, a elasticidade preço da demanda é alta ou se espera grande economia de

escala com o aumento do volume de vendas.



2.6. Elasticidade Preço da Demanda

Nesta seção são apresentadas a definição da elasiticidade preço da demanda e

métodos usados para sua mensuração. Grande parte deste último tópico é

dedicada ao método de Experimentação, por ser ele o adotado na pesquisa

empírica desta dissertação.

2.6.1. Definição da Elasticidade Preço da

Demanda

DIAMANTOPOULOS (1999, p.345) define a elasticidade preço da demanda (E)

como a variação relativa do volume comercializado de um determinado produto

em consequência de uma variação relativa do preço desse produto. Isto está

expresso na equação a seguir.

variação percetual no volume de vendas do produto

E=

variação percentual no preço do produto

Como exemplo numérico, uma elasticidade preço da demanda (E) de ...;...2,0

significa que um aumento de 10% no preço resultará em uma redução do volume

demandado de vendas de 20%. Se E = 0, a demanda é perfeitamente inelástica,

porque o volume de vendas é independente por completo da variação de preço.

Se E = - 00, a demanda é perfeitamente elástica, pois o volume de vendas

aumenta de ° para <X se o preço variar (caso raro). Se E = -1, trata-se de

elasticidade unitária, ou seja, cada variação de preço é acompanhada por

exatamente a mesma porcentagem de variação no volume de vendas. Se -1 < E
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< +OC , a demanda é inelástica, porque a variação em volume de vendas é menor

que a variação no preço. Finalmente, se - oc < E < -1, a demanda é elástica,

porque a variação em volume de vendas é maior que a variação no preço.

Como exemplo, o GRÁFICO 1 contém uma curva linear de demanda,

representada pela equação: Q = 8 - 2 P, sendo Q a quantidade demandada e P o

preço de um produto. A inclinação dessa curva é constante, pois se trata de uma

reta. Mas o gráfico mostra que a elasticidade preço da demanda não depende

somente da inclinação da curva da demanda, mas também dos valores de preço e

de quantidade. Sendo assim, a elasticidade varia ao longo da curva à medida que

o preço e a quantidade demandada mudam. No ponto mais alto, a elasticidade é

alta e a quantidade demandada é pequena, resultando em elasticidade maior. À

medida que se desce na curva, a elasticidade tende a diminuir, até tornar-se zero.

Preço

2

4

4 8
Quantidade

GRÁFICO 1 - Curva linear de elasticidade preço da demanda

Fonte: Pyndick (1997, p. 33)
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o GRÁFICO 2 apresenta duas situações. A situação "A" representa a linha da

elasticidade infinita e a situação B representa a linha da elasticidade nula. Na

elasticidade infinita, a linha é paralela ao eixo da quantidade demandada,

significando que uma variação mínima no preço pode gerar uma variação infinita

da quantidade demandada. Na elasticidade nula, a linha é paralela ao eixo do

preço, significando que a variação no preço não gera nenhuma variação na

quantidade demandada.

Preço Preço

Quantidade Quantidade

A) ElasticidadeInfinita B) Elasticidadenula

GRÁFICO 2 - Elasticidade Infinita e Elasticidade Nula

Fonte: Pyndick (1997, p. 33)

Já URDAN (2002) usa a FIGURA 3 para mostrar o impacto financeiro de

mudanças de preço de acordo com o grau de elasticidade preço da demanda. No

caso de demanda inelástica (>-1), quando aumenta o preço, o volume de

unidades vendidas decresce, a receita de vendas aumenta, a margem de

contribuição unitária e a margem de contribuição total aumentam. Com uma

redução no preço, acontece o oposto. Quando a elasticidade preço da demanda

é igual a -1, mantém-se o preço, o volume de unidades vendidas é constante, a
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receita de vendas é máxima, enquanto a margem de contribuição unitária e a

margem de contribuição total não mudam. Já no caso de demanda elástica ( <-1),

quando aumenta o preço, o volume de unidades vendidas decresce, a receita de

vendas decresce, a margem de contribuição unitária aumenta e a margem de

contribuição total pode tanto aumentar como decrescer, dependendo do grau de

elasticidade, dos custos fixos e da margem unitária. Quando o preço decresce, o

volume de unidades vendidas aumenta, a receita de vendas aumenta, a margem

de contribuição unitária decresce e a margem de contribuição total pode tanto

aumentar como decrescer, dependendo do grau de elasticidade, dos custos fixos

e da margem unitária. Disso surge evidente que a decisão de alterar ou não e,

caso sim, quanto alterar o preço tem de estar orientada pelos objetivos da

empresa.
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Elasticidade Preço da Demanda LI-_oo_----'-'--'------_-'-I_-I -'I O

Ação Unidades Receita Margem Margem

Tomada Vendidas de Gontri- Contrib-

Vendas
buição uição
Unitária Total

Preço Decresce Aumenta Aumenta Aumenta
Mais
Alto

I'nelástico
( > - 1 )

Preço Aumenta Decresce Decresce Decresce
Mais

Baixo

Preço Decresce Decresce Aumenta Cresce ou
Mais Decresce
Alto *

I
Elástico
( < - 1)

Preço Aumenta Aumenta Decresce Cresce ou
Mais Decresce
Baixo *

FIGURA 3 -Elasticidade preço da demanda e desempenho financeiro

Fonte: URDAN (2002)
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2.6.2. Estimação da Elasticidade Preço da Demanda

Nesta seção são revisados alguns métodos para estimar a elasticidade preço da

demanda: pesquisas de preferências de marca e intenções de venda, análise

histórica e experimentação. A ênfase é no método experimental, aqui utilizado na

investigação empírica.

Para MONROE (1990, p.106), provavelmente a pesquisa de Preferências de

Marca e Intenções de Compra é a mais usada para estimar a sensibilidade dos

consumidores a preço. Um questionário é elaborado e respostas dos clientes são

obtidas via entrevista pessoal, por telefone ou correio. O propósito básico é coletar

fatos e opiniões de clientes sobre suas intenções de compras de um determinado

produto ou sobre previsão da quantidade a ser adquirida de um determinado

produto diante de vários preços. Tais pesquisas são relativamente simples de ser

conduzidas e não exigem grandes investimentos. Mas alguns cuidados têm de ser

tomados para evitar respostas não confiáveis. Uma fonte potencial de viés é que

os entrevistados tendem a dar respostas que agradem o entrevistador ou que

sejam socialmente aceitáveis. Outro viés pode surgir solicitando-se respostas de

pessoas sem interesse no assunto ou em comprar o produto analisado. Aí 'podem
~~.~ ..:

ser dadas respostas inadequadas ou diferentes daquelas próprias dê· uma'

situação real de compra.

,1."

Outro método é a análise de dados históricos. Segundo NAGLE e HOLDEN

(1995, p. 325), a estimação da elasticidade é mais necessária quando se trata de

estabelecer preço para novos produtos ou quando se considera uma mudança no

preço de produtos existentes. Nestes casos não existem dados históricos

comparáveis a partir dos quais seja possível estimar a elasticidade. Às vezes os

pesquisadores inferem a elasticidade preço da demanda de um novo produto a

partir de dados de um produto semelhante. Também é possível inferir o efeito de

um grande aumento no preço a partir de dados passados sobre o comportamento
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de clientes em relação a pequenas variações nó preço. As duas técnicas podem

ser algo úteis se não há outra alternativa, mas não se pode confiar muito nos seus

resultados. De uma maneira geral, os dados históricos são mais úteis para

analisar os efeitos de uma mudança no preço semelhante à mudança feita no

passado com o mesmo produto. Por exemplo, a empresa pode oferecer

regularmente uma promoção de vendas durante determinada estação do ano. A

análise dos efeitos das promoções passadas pode ser muito útil para determinar

os efeitos de promoções similares no futuro. A análise de dados históricos

normalmente envolve o uso de regressão linear, procurando-se mostrar a

correlação entre vendas do produto e preço, tendo por base suas variações

históricas.

Um terceiro método é a experimentação, num esquema de pesquisa destinado a

gerar evidências sobre relações de causa e efeito. Pode-se. aplicá-lo em

laboratório ou em situação real (NAGLE, 1995, p.332). Uma das vantagens da

experimentação em laboratório é a possibilidade de isolar e controlar outros

fatores mercadológicos, que podem afetar o comportamento do consumidor ..

Entretanto, no laboratório há a desvantagem de o ambiente de transação não ser

natural. Por conseguinte, não se tem certeza sobre até que ponto os resultados do

laboratório repetem-se num ambiente natural. Uma alternativa à experimentação

em laboratório é a medição da variação de demanda conforme as mudanças no

preço num mercado real. No caso de uma loja física tipo supermercado, o

experimento pode ser feito mediante manipulação de preços em certas lojas de

uma região, observando-se o efeito sobre as vendas. Mesmo que esse tipo de

experimentação seja conduzido em ambiente natural de transação, a falta de

controle sobre outros fatores que podem afetar as vendas (como propaganda,

concorrência, economia) torna difícil inferir se as mudanças foram causadas pela

manipulação dos preços (NAGLE e HOLDEN, 1995, p.334).

Nesta dissertação será usado método de experimentação em ambiente real para

estimar a elasticidade preço da demanda. Tal método será detalhado a seguir.
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Afinal, a revisão teórica mostrou como fundamentais o cálculo e o uso da

elasticidade preço da demanda, numa gestão de preços que integre os clientes,

concorrentes, custos e os objetivos e a estratégia da empresa. Sob outro prisma,

viu-se que uma gestão proativa de precificação envolve a conjugação do trabalho

quantitativo (como no cálculo da elasticidade preço da demanda) com o

julgamento qualitativo do tomador da decisão.



2.7 Revisão 'Metodológica

Nesta seção são expostos os tipos de pesquisa: exploratória e conclusiva. Por sua

vez, a pesquisa conclusiva está dividida em dois tipos: a descritiva e a causal. O

foco aqui será na pesquisa causal, pois sendo ela, como já dito, a aplicada na

investigação empírica desta dissertação.

2.7.1 Tipos de Pesquisa

A pesquisa pode ser classificada de forma ampla como exploratória ou conclusiva

(MALHOTRA, 2001, p.105). A diferença entre elas está resumida no QUADRO 2.

O principal objetivo da pesquisa exploratória é prover a compreensão do problema

enfrentado pelo pesquisador. Ela é usada quando é necessário definir o problema

com maior precisão, identificar cursos relevantes de ação ou obter dados

adicionais antes que se possa desenvolver uma abordagem. As informações

necessárias são definidas apenas ao acaso neste estágio e o processo de

pesquisa adotado é flexível e não estruturado. Por exemplo, ele pode consistir de

entrevistas pessoais com peritos da indústria. A amostra, selecionada para gerar o

máximo de discernimento, é pequena e não representativa. Os dados primários

são de natureza qualitativa e como tal analisados. Em face dessas caraterísticas

do processo, as constatações da pesquisa exploratória devem ser consideradas

tentativas ou como dados de entrada para pesquisas posteriores (MALHOTRA,

2001, p.106).

Já a pesquisa conclusiva é mais formal e estruturada que a exploratória. Ela se

baseia em amostras grandes e representativas e os dados obtidos ensejam
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análise quantitativa. As constatações desta pesquisa são consideradas

conclusivas, como dados para a tomada de decisões gerenciais. As pesquisas

conclusivas podem ser descritivas ou causais, sendo que o QUADRO 3 detalha as

diferenças entre elas. (MALHOTRA, 2001, p.107).,

QUADRO 2

Diferenças entre as pesquisas exploratória e conclusiva

Elemento
Tipos de pesquisa

Exploratória Conclusiva

Objetivo - Prover critérios de - Testar hipótese
compreensão. específicas e examinar

_______________________________________________________________________________~~-'-ª9.~_~~. _

Características - As informações - As informações
necessárias são definidas necessárias são
ao acaso. claramente definidas.

- O processo de pesquisa - O processo de pesquisa
é flexível e não é formal e estruturado.
estruturado.

- A amostra é pequena e
não-representativa.

- A amostra é grande e
representativa.

- A análise dos dados - A análise dos dados é
_______________________________________J~~i_rn~~i_<?~_EJ_ ~~?_I!!?_tjx~_· 9.':J-ª~!i~-ªE\(~: _

Resultados - Geralmente seguidos por - Constatações usadas
outras pesquisas como dados para tomada
exploratórias ou de decisão.
conclusivas.

Fonte: MAlHOTRA (2001, p.106).
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QUADRO 3

Diferenças entre as pesquisas descritiva e causal

Elemento
Tipos de pesquisa conclusiva

Descritiva Causal

Objetivo - Descreve características -Determina relações de

ou funções do mercado causa e efeito

Característica - Marcada pela

formulação prévia de

hipóteses específicas

- A análise dos dados

primários é qualitativa

Métodos - Dados secundários

- Pesquisas

- Painéis

- Dados de observações e

outros dados

- Manipulação de uma ou

mais variáveis

independentes

- Controle de outras

variáveis indiretas

- Experimentos

Fonte: ,MAlHOTRA (2001, p.107).
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2.7.2. Pesquisa Causal e Experimentação

A pesquisa causal é usada para obter evidências de relações de causa e efeito.

Em particular no marketing, os gerentes tomam continuamente decisões

baseadas em relações causais presumidas. Estas suposições podem ser

injustificadas e a validade das relações causais deve ser examinada por meio de

pesquisas formais. Por exemplo, a suposição comum de que uma redução de

preços conduzirá a um aumento nas vendas e na participação de mercado não se

comprova em determinados ambientes competitivos. A pesquisa causal é

apropriada para as seguintes finalidades: a) compreender quais variáveis são

possivelmente a causa (variáveis independentes) e quais são o efeito (variáveis

dependentes) de um fenômeno; b) determinar a natureza da relação entre as

variáveis causais e o efeito a ser predito.

Assim como a pesquisa descritiva, a pesquisa causal envolve uma concepção

planejada e estruturada. Mas, embora a pesquisa descritiva possa determinar o

grau de associação entre variáveis, ela não é apropriada para examinar relações

causais. Este exame requer uma concepção causal, na qual as variáveis causais

ou independentes são manipuladas em ambiente relativamente controlado.

Ambiente relativamente controlado é aquele em que as outras variáveis que

podem afetar a variável dependente são controladas ou verificadas tanto quanto

possível. O efeito desta manipulação sobre uma ou mais variáveis dependentes é,

então, medido para se inferir causalidade.

De acordo com PATZER (1996, p.5), os experimentos possuem duas principais

características não disponíveis em outros métodos de pesquisa: a) a habilidade de

investigar relações causais; b) o controle exercido sobre os principais

componentes do projeto de pesquisa. Essas características são interdependentes,

donde a habilidade para investigar relações causais ser bastante afetada pela

possibilidade de exercer-se um controle eficaz das variáveis.
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o principal método de pesquisa causal é a experimentação (MALHOTRA, 2001,

p.113). Sendo a pesquisa experimental aplicada na investigação empírica desta

dissertação, ele é tratada em mais detalhes a seguir.

2.7.2.1. Conceito de Causalidade e o Papel da

Evidências

A relevância da causalidade é exposta por BAGOZZI (1980, p.1):

"provavelmente não existe um conceito em Marketing que seja mais

importante do que o conceito de causa e efeito. Os profissionais de

Marketing dependem desse conceito na implementação de programas

visando obter respostas de seus clientes".

Segundo MALHOTRA (1999, p.209), há causalidade entre duas variáveis X e Y

quando a ocorrência de X aumenta a probabilidade da ocorrência de Y. Mesmo

assim, antes de quaisquer inferências causais ou de admitir-se a causalidade,

devem ser satisfeitas três condições: a) variação concomitante; b) ordem temporal

de ocorrências de variáveis; c) ausência de outros fatores causais possíveis. A

variação concomitante é a extensão em que uma causa (X) e um efeito (Y)

ocorrem ou variam conjuntamente na forma prevista pela hipótese em estudo. A

evidência relativa de variação concomitante pode ser obtida de maneira qualitativa

ou quantitativa.

No modo qualitativo, por exemplo, a gerência de uma loja de departamentos acha

que as vendas dependem em grande parte do bom atendimento. Esta hipótese

pode ser estudada avaliando-se uma variação concomitante. Aqui, o fator causal

X é o atendimento na loja e o fator efeito Y é o volume de vendas. Uma variação
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concomitante em apoio à hipótese implicaria a loja com um melhor atendimento

necessariamente apresentar um maior volume de vendas. Da mesma forma, lojas

com atendimento deficiente gerariam vendas menores. Mas, se ficasse

constatado o padrão inverso, concluir-se-ia que a hipótese é insustentável. No

modo quantitativo, considere-se uma amostra aleatória de mil entrevistados e

seus padrões de compra de roupas de moda em lojas de departamentos. Essa

pesquisa gerou os dados da TABELA 1.

TABELA 1

Pesquisa sobre padrões de compra de roupas

Nível de Instrução (X)

Compra de Roupa de Moda (Y)

Alta Baixa

Alto 363 (73%) 137 (27%)

Baixo 322 (64%) 178 (36%)

Fonte: MALHOTRA (1999, p.209)

Neste exemplo da TABELA 1, os entrevistados foram classificados em grupos de

alto e baixo nível de instrução, com base na mediana e divididos

equilibradamente. Os dados sugerem que as compras de roupas de moda sofrem

influência do nível de instrução dos consumidores. Os entrevistados com nível

superior de instrução indicaram alto índice de compras; 73% deste grupo ficaram

no nível alto de compras, contra 64% dos consumidores com instrução baixa.

Essas conclusões baseiam-se, além disso, numa amostra relativamente grande,

de mil pessoas. Mesmo assim, com base nesses indícios não é possível inferir

que o nível de instrução é causa de compra de roupa de moda. O que pode ser

dito é que a associação torna a hipótese mais viável, mas não a comprova. Cabe
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cogitar o efeito de outros fatores causais possíveis, como a faixa de renda.

Roupas da moda são caras e, por isso, as pessoas com maior renda devem

comprá-Ias mais.

De acordo com PATZER (1996 p. 8), a ordem cronológica de ocorrência das

variáveis é necessária para legitimar as conclusões sobre a existência da

causalidade. Especificamente, o evento causador deve ocorrer antes ou

simultaneamente ao efeito; a causa só não pode ocorrer depois. MALHOTRA

(1999, p.210) exemplifica com o atendimento e as vendas de uma loja de

departamentos. Se o atendimento na loja é causa das vendas, então o

aperfeiçoamento do atendimento deve ser promovido antes de um aumento das

vendas ou, ao menos, simultaneamente. Este aperfeiçoamento pode consistir em

treinar ou contratar pessoal de vendas. Então, em meses subseqüentes, as

vendas da loja devem aumentar. Numa alternativa, as vendas da loja podem

aumentar simultaneamente com o treinamento ou a contratação de mais pessoal

de vendas. Por outro lado, considere-se uma loja que tenha obtido um aumento

apreciável de vendas e decida aplicar parte do dinheiro para um treinamento de

seus vendedores, ocasionando uma melhora no atendimento. Aí o atendimento na

loja não pode ser uma causa do aumento de vendas; é a hipótese. oposta que

parece ser plausível.

MALHOTRA (1999, p.210) mostra que a ausência de outros fatores causais

possíveis significa que o fator ou variável que está sendo investigado deve ser a

única explanação possível. Um melhor atendimento na loja pode ser a causa do

aumento de vendas, desde que haja evidências de que todos os outros fatores

que afetam as vendas (como preço, propaganda, distribuição, qualidade do

produto, competição) foram mantidos constantes ou controlados de alguma forma.

Segundo PATZER (1996, p. 8), a eliminação das explicações alternativas na

relação causal é de extrema importância em ma rketing. No entanto, nunca se

pode com segurança eliminar todos os outros fatores causais. Numa
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planejamento experimentai é possível controlar alguns dos outros fatores causais.

Também é viável equilibrar os efeitos de algumas das variáveis não-controladas,

de modo que sejam medidas apenas as variações aleatórias resultantes dessas

variáveis.

Como exemplo, há dados mostrando que os consumidores estão, cada vez mais,

tomando suas decisões na própria loja, enquanto fazem as compras. MALHOTRA

(1999, p.210) menciona estudos demonstrando que até 80% das decisões são

tomadas no ponto de venda (POV). As decisões no POV de compra têm

aumentado concomitantemente com o aumento das atividades de propaganda na

loja. Mas é difícil determinar, por esses dados, se o aumento das decisões POV

resulta do aumento das atividades de propaganda na loja ou se o aumento da

propaganda na loja resulta de tentativas de captar a variação de atitudes do

consumidor em relação às compras, obtendo-se vendas em consequência do

aumento na tomada de decisões no POVo É possível também que ambas as

variáveis sejam tanto causa como efeito nessa relação, numa causação recíproca.

Todavia, MALHOTRA (1999, p.210) expõe que a evidência de variação

concomitante, a ordem cronológica de ocorrência das variáveis e a eliminação de

outros fatores causais possíveis, mesmo combinados, não demonstram, de modo

definitivo, a existência de uma relação causal. Porém, sendo as evidências fortes

e consistentes, é razoável concluir que existe uma relação causal. A evidência

acumulada de várias investigações aumenta a confiança na existência da relação

causal. A confiança é reforçada se a evidência é interpretada à luz do

conhecimento teórico pertinente ao problema. Os experimentos controlados

podem proporcionar forte evidência sobre todas essas três condições.
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2.7.2.2. Definições e Conceitos de Experimento

Nesta seção são conceituados os seguintes elementos da experimentação:

variáveis independentes, unidades de teste, variáveis dependentes, variáveis

estranhas, experimento e estudo experimental.

Variáveis Independentes - são fatores que podem ser controlados pelo

pesquisador. São ditas independentes porque podem ser manipuladas pelo

pesquisador visando estudar o efeito causado (PATZER, 1996, p. 16).

Variáveis Dependentes - são aquelas que medem o efeito das variáveis

independentes sobre as unidades de teste. Vendas, lucros e participações de

mercado são exemplos de variáveis dependentes possíveis (MALHOTRA,1999,

p.211 ).

Por sua vez,MILLER (1977, p.19) esclarece:

"De um modo geral, a variável ihdependente relaciona-se-á com uma

mudança nas condições que governam o comportamento e a variável

dependente corresponde a alguma medida do comportamento ou

desempenho do sujeito nessas condições".

Unidades de Teste - são indivíduos, organizações ou outras entidades, cujas

respostas às variáveis independentes são examinadas. As unidades de teste

podem incluir consumidores, lojas ou áreas gerográficas (MALHOTRA, 1999,

p.211 ).
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Variáveis Estranhas - são todas aquelas, fora a vàriável independente, que afetam

as respostas das unidades de teste. Estas variáveis podem confundir as medidas

da variável dependente até o ponto de enfraquecer ou invalidar os resultados do

experimento. Exemplos de variáveis estranhas incluem tamanho da loja,

localização e esforço competitivo (MALHOTRA, 1999, p.211). Por sua vez

MILlER (1977, p.24) chama as variáveis estranhas de "variáveis irrelevantes".

Segundo ele:

"existe uma grande quantidade de variáveis que, em princípio, são

suscetíveis de afetar a variável dependente ... seria útil podermos manter

constantes todas essas variáveis irrelevantes e manipular a variável

independente... mas esse completo controle sobre todas variáveis

irrelevantes jamais pode ser conseguido".

Experimento - é o método em que o pesquisador manipula uma ou mais variáveis

independentes e mede o efeito sobre uma ou mais variáveis dependentes, ao

mesmo tempo se controlando o efeito de variáveis estranhas (MALHOTRA, 1999,

p.211 ).

Estudo Experimental - é um conjunto de processos experimentais especificando:

a) as unidades de teste e como essas unidades devem ser divididas em

subam ostras homogêneas; b)as variáveis independentes que devem ser

manipuladas; c) as variáveis dependentes que devem ser medidas; d) como

devem ser controladas as variáveis estranhas (MALHOTRA, 1999, p.211).

2.7.2.3. Deflníção de Símbolos
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Há um conjunto de símbolos comumente utilizados nos estudos experimentais

(MALHOTRA, 1999, p.216), estando eles a seguir expostos.

x = exposição de um grupo a uma variável independente, cujos

efeitos devem ser determinados;

o = processo de observação ou medida da variável dependente nas

unidades de teste ou no grupo de unidades;

R = atribuição aleatória de unidades ou grupos de teste a

tratamentos separados.

Adotam-se, além disso, as seguintes convenções: a) a seqüência da esquerda

para a direita indica o movimento ao longo do tempo; b) o alinhamento horizontal

de símbolos sinaliza que todos eles se referem a um grupo específico de

tratamento; c) o alinhamento vertical de símbolos implica que eles se referem a

atividades ou eventos que ocorrem simultaneamente. Por exemplo, considere-se

o seguinte arranjo simbólico:

x 01 02

Este arranjo significa que determinado grupo de unidades de teste foi exposto à

variável independente (X) e a resposta foi medida em dois instantes diferentes

(01 e 02). Agora se repare no arranjo simbólico a seguir:

R
R

X1

X2

01

02

Neste arranjo dois grupos de unidades de teste foram atribuídos aleatoriamente a

dois grupos diferentes de tratamento no mesmo instante, sendo que a variável

dependente foi medida simultaneamente nos dois grupos.
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2.7.2.4. Validade de Experimento

Ao realizar um exprimento, o pesquisador tem dois objetivos: a) extrair conclusões

válidas sobre os efeitos de variáveis independentes sobre o grupo em estudo; b)

fazer generalizações para uma população maior. O primeiro objetivo diz respeito à

validade interna; o segundo, à validade externa. Segundo MILLER (1977, p.148),

a validade refere-se à correspondência entre os procedimentos operacionais

usados na medição e o construto hipotético que se supõe estar sendo medido.

Também PATZER (1996, p. 40) divide a validade em dois componentes: validade

interna e validade externa. ParaMALHOTRA (1999, p.212), a validade interna

avalia se a manipulação das variáveis independentes (ou tratamentos) foi

efetivamente. a causa dos efeitos observados sobre as variáveis dependentes.

Assim, a validade interna procura determinar se os efeitos observados nas

unidades de teste foram causados por variáveis que não os tratamentos. Se os

efeitos observados são influenciados ou confundidos por variáveis estranhas, é

difícil fazer inferências válidas sobre a relação causal entre as variáveis

dependentes e independentes. A validade interna é o mínimo que deve estar

presente em um experimento antes de tirar-se quaisquer conclusões sobre os

efeitos do tratamento. O controle de variáveis estranhas é uma condição

necessária para o estabelecimento da validade interna.

Já a validade externa determina se as relações de causa e efeito encontradas no

experimento podem ser generalizadas. Ou seja, trata-se da viabilidade da

generalização dos resultados além da situação experimental e, caso afirmativo, a

que populações, contextos, épocas, variáveis independentes e dependentes

podem ser projetados os resultados. Surgem ameaças à validade externa quando
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o conjunto específico de condições experimentais não leva realisticamente em

conta as interações de outras váriãvéis relevahiês riõ mundo real.

2.7.2.5. Variáveis Estranhas

MILLER (1977, p.27) divide as variáveis estranhas ou irrelevantes em duas

categorias: do sujeito e da situação. Segundo ele:

"é preciso distinguir entre as variáveis irrelevantes que estão

associadas aos sujeitos e aquelas associadas às condições em que

o experimento se realiza. Chamamos as primeiras de variáveis do

sujeito e as segundas, de variáveis da situação".

MALHOTRA (1999, p.213) aponta sete categorias de variáveis estranhas: a)

História; b) Maturação; c) Efeito do Teste; d) Instrumentação; e) Regressão

Estatística; f) Tendenciosidade da Seleção; g) Mortalidade.

História - Conforme PATZER (1996, p. 42), história é a variável estranha que

afeta a variável dependente com o decorrer do tempo da pesquisa. Ao contrário

do que o nome implica, história aqui não se refere à ocorrência de eventos

anteriores ao experimento, mas sim a eventos específicos externos ao

experimento, que ocorrem ao mesmo tempo que ele. Como a exposição ao

tratamento acontece simultaneamente ao decorrer do tempo, pode ser difícil

determinar se as mudanças entre as duas medidas são devidas ao próprio

tratamento ou ao tempo. Esse efeito é particularmente problemático no caso de

experimentos usados num teste de mercado. Sendo tal teste estendido por longo

período de tempo, mais informações podem ser recolhidas. Porém um tempo mais

longo significa oportunidade maior para que outros eventos, externos ao

experimentos, influenciem o resultado.



Maturação - A maturação (MA) é semelhante à história, exceto pelo fato de referir-

se a variações nas próprias unidades de teste. Essas variações não são causadas

pelo impacto de variáveis independentes ou tratamentos, mas ocorrem com a

passagem do tempo. Em um evento que envolve pessoas, a maturação ocorre na

medida em que elas ficam mais velhas, experientes, cansadas, entediadas ou

desinteressadas. Os efeitos da maturação também atingem unidades de teste que

não as pessoas. Por exemplo, as lojas se modificam com o tempo em termos de

espaço interno, decoração, tráfego e composição (MALHOTRA, 1999, p.213).

Efeito do Teste - Segundo PATZER (1996, p. 45), as experiências mudam as

pessoas. Uma pessoa nunca é a mesma após ter sido submetida a um

experimento. MALHOTRA (1999, p.214) explica que os efeitos de teste são

causados pelo processo de experimentação, tipicamente sendo eles os efeitos

sobre o experimento de uma medida tomada sobre a variável dependente antes-e

depois da apresentação do tratamento. Há dois tipos de efeito de teste: a)

principal; b) interativo. O efeito principal de teste ocorre quando uma observação

anterior afeta uma observação posterior.

Como exemplo, considere-se um experimento para avaliar o efeito de propaganda

sobre atitudes em relação à determinada marca. Os entrevistados receberam um

questionário pré-tratamento medindo informações fundamentais e atitudes em

relação à marca. Em seguida, foram expostos ao anúncio de teste, incorporado

num programa apropriado. Após verem o anúncio, responderam novamente a um

questionário avaliando, entre outras coisas, a atitude em relação à marca.

Supondo que não haja diferença entre as atitudes pós e pré-tratamento, pode-se

concluir que o anúnicio foi ineficaz? Uma explicação alternativa é que os

entrevistados procuram manter consistência entre suas atitudes pré e pós-

tratamento. Como resultado do efeito principal de teste, as atitudes pós-

tratamento foram influenciadas mais pelas atitudes pré-tratamento do que pelo

próprio tratamento. O efeito principal de teste também pode ser reacionário,

fazendo com que os respondentes modifiquem suas atitudes simplesmente poque
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elas foram medidas ou avaliadas. O efeitô dê teste principal compromete a

validade interna do experimento.

Por sua vez, no efeito interativo de teste, uma medição prévia afeta a resposta da

unidade de teste à variável independente. Continuando com aquela experiência

de propaganda para o sujeito que toma conhecimento dessa marca, é mais

provável que ele dê atenção ao anúncio do teste do que pessoas que não tenham

sido incluídas no experimento. Então, os efeitos medidos não são generalizáveis à

população. Portanto, os efeitos interativos do teste influenciam a validade externa

do experimento.

Instrumentação - Refere-se a variações no instrumento de medida, nos

observadores ou nos próprios escores. Às vezes os instrumentos de medida são

modificados no decorrer de um experimento. Retomando-se o experimento de

propaganda, caso lá se utilizasse um questionário planejado recentemente para

medir atitudes pós-tratamento, isto poderia ocasionar variações nas respostas

obtidas. Considere-se um experimento em que as vendas em reais estejam sendo

registradas antes e depois da exposição a um mostruário na própria loja

(tratamento). Se há uma variação não-experimental de preço entre 01 e 02, isto

resultará em uma variação na instrumentação, porque as vendas em dólares

serão registradas utilizando-se diferentes preços unitários. Neste caso, o efeito de

tratamento (01 - 02) pode ser atribuído a uma variação na instrumentação.

Sendo assim, os efeitos de instrumentação podem acontecer quando os

entrevistados tomam medidas pós e pré-tratamento. A eficácia dos entrevistados

pode variar de acordo com a ocasião (MALHOTRA 1999, p.214; PATZER, 1996,

p.47).

Regressão Estatística - Os efeitos da regressão estatística ocorrem quando as

unidades com valores extremos se mantêm mais próximas do escore médio no

decorrer do experimento. Naquele experimento da propaganda, suponha-se que

alguns entrevistados tenham atitudes muito favoráveis ou muito desfavoráveis.
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Em uma medida pós-tratamento, suas atitudes podem ter-se deslocado em

direção à média. As atitudes das pessoas variam continuamente. As pessoas com

atitudes extremas têm maior probabilidade de variar. Isto confude os resultados

experimentais, porque o efeito observado (mudança de atitude) pode ser atribuldo

à regressão estatística e não ao tratamento (MALHOTRA 1999, p.214; PATZER,

1996, p.48).

Tendenciosidade de Seleção - Diz respeito à atribuição inadequada de unidades

de teste a condições de tratamento. Esta tendenciosidade verifica-se quando a

seleção ou atribuição de unidades de teste resulta em grupos de tratamento que

diferem quanto à variável dependente antes da exposição à condição de

tratamento. Se as unidades de teste auto-selecionam seus próprios grupos ou são

atribuídas a grupos com base no julgamento do pesquisador, é possível a

ocorrência da tendenciosidade de seleção. Considere-se um experimento com

mercadorias, em que dois mostruários diferentes (velho e novo) são designados

para duas lojas diferentes. Para começar, as lojas nos dois grupos podem não ser

equivalentes; é possível que variem quanto a uma característica chave, como o

tamanho da loja. De fato, o tamanho da loja pode afetar as vendas,

independentemente do mostruário da mercadoria (MALHOTRA 1999, p.214).

Mortalidade - Refere-se à perda de unidades de· teste enquanto o experimento

está em andamento. Isto acontece por várias razões, como a recusa de algumas

unidades de teste a continuar no experimento. Isto confunde os resultados porque

é difícil determinar se as unidades de teste perdidas responderiam aos

tratamentos da mesma maneira que as unidades que permanecem. Como

exemplo, PATZER (1996, P 50) lembra que as pesssoas podem descontinuar seu

envolvimento em clubes, atividades e relacionamentos. Há muitas razões para

isso, incluindo mudança de hábito, a pessoa ficar muito ocupada, mudanças de

cidades e a própria morte.
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2.7.2.6. Controle de Variáveis Estranhas

As variáveis estranhas são explicações alternativas de resultados experimentais,

constituindo séria ameaça às validades interna e externa. A menos que sejam

controladas, afetam a variável dependente, confundindo, assim, os resultados.

Segundo MALHOTRA (1999, p. 215), as diversas categorias de variáveis

estranhas não são mutuamente excludentes. Podem ocorrer conjuntamente e

também interagir umas com as outras. Existem quatro maneiras de controlar as

variáveis estranhas: a) aleatorização; b) emparelhamento; c) controle estatístico;

d) controle de planejamento.

Aleatorização - De acordo com PATZER (1996, p. 89), um processo aleatório é

um procedimento para escolha de objetos, onde cada objeto tem chance igual de

ser escolhido. MALHOTRA (1999, p. 215), por sua vez, define a aleatorização .

como sendo a atribuição aleatória de unidades de teste a grupos experimentais,

com auxílio de números aleatórios. As condições de tratamento são também

atribuídas aleatoriamente a grupos experimentais. Por exemplo, entrevistados

podem ser atribuídos aleatoriamante a um de três grupos experimentais. A cada

.grupo é aplicada uma de três versões de um teste comercial, escolhidas

aletoriamente. Com a atribuição aleatória, os fatores estranhos podem ser

representados igualmente em cada condição de tratamento. A aleatorização é

preferida para assegurar a igualdade prévia de grupos experimentais. Mas a

aleatorização pode não ser eficaz quando o tamanho da amostra é pequeno,

produzindo apenas grupos que são iguais em média. É possível, não obstante,

verificar se a aleatorização se revelou eficaz medindo-se as variáveis estranhas

possíveis e comparando-as ao longo dos grupos experimentais

(MALHOTRA, 1999, p. 215).

Emparelhamento - O emparelhamento envolve a comparação de unidades de

teste num conjunto de variáveis fundamentais, antes de atribuí-Ias às condições
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de tratamento. No experimento de mercadorias, as lojas poderiam ser

emparelhadas com base em vendas anuais, tamanho ou localização. Em seguida,

uma loja de cada par seria atribuída a cada grupo experimental. Mas o

emparelhamento tem duas desvantagens. Primeira, as unidades de teste só

podem ser emparelhadas em relação a poucas características, de modo que as

unidades de teste podem ser semelhantes quanto às variáveis selecionadas, mas

diferentes quanto a outras. Segunda, as características emparelhadas podem ser

irrelevantes para a variável dependente, o que torna o trabalho de

emparelhamento inútil (MALHOTRA, 1999, p. 215).

Controle Estatístico - O controle estatístico envolve a medição de variáveis

estranhas e o ajuste de seus efeitos por meio de análise estatística. A análise de

covariância (ANCOVA) é uma delas. Na ANCOVA, os efeitos da variável estranha

sobre a variável dependente são removidos mediante um ajuste de valor médio da

variável dependente dentro de cada condição de tratamento (MALHOTRA,1999,

p. 215). Nesta dissertação será usado o controle estatístico e, por isto, mais

detalhes sobre esta técnica são fornecidos à frente.

Controle de Planejamento - O controle de planejamento envolve a utilização de

experimentos planejados para controlar variáveis estranhas específicas. O teste

eletrônico de distribuição controlada é cada vez mais usado para fazer pesquisas

experimentais com novos produtos. Este método permite o controle de vários

fatores estranhos que afetam o desempenho de um novo produto e manipulam as

variáveis de interesse. Com ele, é possível garantir que um novo produto: a)

alcance o nível correto de aceitação e distribuição nas lojas; b) esteja armazenado

no corredor correto em cada estabelecimento; c) receba a quantidade correta de

posicionamentos destacados nas prateleiras; d) tenha o preço correto a cada dia;

e) não tenha problemas de falta de estoque; f) alcance os níveis planejados de

promoção comercial, exibição e preço no devido prazo. Desta forma, é possível

alcançar um alto grau de validade interna (MALHOTRA,1999, p. 216).
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2.7.2.7. Classificação dos Estudos Experimentais

Os estudos experimentais podem ser classificados como pré-experimentais,

experimentais verdadeiros, quase-experimentais e estatísticos

(MALHOTRA,1999, p.216). Os estudos pré-experimentais não empregam

processos de alaetorização para controle de variáveis estranhas. Nos estudos

experimentais verdadeiros, o pesquisador pode atribuir aleatoriamente unidades

de teste e tratamentos a grupos experimentais. Os estudos quase-experimentais

ocorrem quando o pesquisador não tem condições de obter plena manipulação do

esquema ou da alocação de tratamentos a unidades de teste, mas, ainda assim,

pode aplicar parte do aparato da verdadeira experimentação. Um estudo desse

tipo é a série temporal. O estudo estatístico é uma série de experimentos básicos

que permite o controle estatístico e a análise de variáveis externas.

2.7.2.8. Estudo Experimental Verdadeiro

Como o estudo experimental verdadeiro é usado nesta dissertação, cabe detalhá-

lo. Para MALHOTRA (1999, p.218), a característica distintiva do estudo

experimental verdadeiro, comparado com o planejamento pré-experimental, é a

aleatorização. Nos controles, as unidades de teste são atribuídas aleatoriamente

tanto ao grupo experimental quanto ao grupo de controle, tomando-se uma

medida pré-tratamento em cada grupo. Assim, tal tipo de estudo controla a

maioria das variáveis estranhas, principalmente a tendenciosidade de seleção.

Este planejamento é simbolizado da seguinte forma:
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GE: R 01 x 01

GC: R 03 04

o efeito do tratamento (ET) é dado por: (02 - 01) - (04 - 03)

PATZER (1996, p. 72) menciona a marca de ketchup Heinz para exemplificar o

estudo de grupos de controle pré-teste / pós-teste. Um experimento visava a

avaliar o impacto de uma embalagem maior na intenção de compra do produto.

Antes da exposição ao tratamento, 10%) dos entrevistados tinham a intenção de

comprar o produto (01 = 10% e 03 = 10%). Após o tratamento, 20% tinham a

intenção de comprar o produto. Foi medida a intenção de compra do produto no

grupo de controle após um tempo igual ao período do experimento (03 = 12%).

Daí vem o efeito de tratamento:

ET = (20% -10%) - (12% - 10%) = 8%

Este resultado indica que o tratamento experimental (aumento da embalagem)

resultou em um aumento de 8% na intenção de compra na variável dependente

(intenção de compra do produto).

Já o estudo de grupo de controle somente pós-teste não envolve qualquer

mensuração prévia. Pode ser simbolizado como:

GE: R x 01

GC: R 02

Aí o efeito do tratamento é dado por: ET = 01 - 02. A implementação deste

esquema é bastante simples. Como não há mensuração prévia, eliminam-se os



efeitos de teste, mas este estudo é sensível à tendenciosidade de seleção e

mortalidade. Supõe-se que os dois grupos sejam semelhantes em termos de

medidas pré-tratamento sobre a variável dependente em razão da atribuição

aleatória de unidades de teste a grupos. Entretanto, como não há mensuração

pré-tratamento, esta suposição não pode ser controlada. Este esquema é sensível

também à mortalidade, sendo difícil determinar se os elementos do grupo

experimental que desistem do experimento são semelhantes a seus

correspondentes do grupo de controle. Outra limitação está no fato de não ser

possível ao pesquisador examinar modificações nas unidades de teste individuais.

Por outro lado, este esquema apresenta vantagens significativas em termos de

prazos, custos e tamanho da amostra. Requer apenas dois grupos e apenas uma

medição por grupo. Em virtude de sua simplicidade, o estudo de grupo de controle

somente pós-teste é provavelmente o mais popular em experimentação. Por isso

tudo, este é o estudo experimental a ser usado na investigação empírica desta

dissertação.

PATZER (1996, p. 72) usa o produto Clearasil Acno Medication para exemplificar

o estudo de grupo de controle somente pós-teste. O produto é vendido numa

.embalagem de duas onças. Aí os executivos da empresa aprovaram um

experimento para investigar o impacto nas vendas (mediante a intenção de

compra) de uma embalagem maior. A variável independente foi a embalagem de

oito onças e a variável dependente foi a porcentagem das pessoas com intenção

de comprar o produto. Após serem submetidas ao tratamento (embalagem maior

de 8 onças), as pessoas preencheram um questionário (01) para avaliar a sua

intenção de compra. Ao mesmo tempo, o grupo de controle (as pessoas não

submetidos ao experimento e que não viram a nova embalagem) preencheram um

outro questionário (02) para avaliar a intenção de compra do produto. Os

resultados foram: 01 = 15% e 02 = 10%. O efeito do tratamento experimental

(uma embalagem maior) causado na variável dependente (intenção de compra) foi

um aumento de 5 %, como mostrado na equação a seguir:.
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ET = 01 - 02 = 15% - 100/0= 5%.

Revistos os fundamentos metodológicos necessários, na próxima seção é

analisado o setor bancário brasileiro, com seus principais participantes e

indicadores. Isto é importante para o entendimento da concorrência e das

tendências desse setor, fatores estes com impacto sobre a precificação.
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2.8 Setor Bancário Brasileiro

Compondo o contexto desta dissertação, nesta seção são apresentadas algumas

informações gerais sobre os setor bancário brasileiro. Para tanto, duas são as

fontes principais: a) o Banco Central do Brasil (BACEN); b) a Federação Brasileira

dos Bancos (Febraban).

2.8.1 Empréstimos e Ativos

A estabilidade econômica em termos de inflação e a queda das taxas de 'juros

estimularam o crescimento expressivo das operações de crédito no setor bancário

brasileiro, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. Isto permitiu aos bancos

ampliar significativamente a atuação nessa área essencial ao desenvolvimento

econômico (FEBRABAN, 2001), como mostra a TABELA 2.
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TABELA 2

Empréstimos Contratados

Categoria Recursos Emprestados (R$ milhões) Variação de Ano para Ano
de Cliente 1998 I 1999 I 2000 1999 / 1998 I 2000 / 1999

Pessoa
jurídica 60.910 70.107 102.613 15,1% 46,4%

Pessoa
física 18.981 22.421 51.336 18,1% 129,0%

Total 78.891 92.528 153.949 15,8 66,4

Fonte: BACEN (2001)

Entretanto, o Banco DELTA, foco da pesquisa empírica desta dissertação,

apresentou taxas de crescimento em empréstimos inferiores ao setor como um

todo. Uma das causas pode ser o não crescimento da quantidade de contas

correntes. Outra razão pode ser a própria política de preços adotada pelo Banco

DELTA. Ambas razões potenciais podem estar ligadas ao objeto desta

dissertação.

As classificações dos 40 maiores bancos brasileiros por ativos totais, nos anos de

1999 e 2000, estão na TABELA 3. Os seis maiores bancos mantiveram suas

posições. O banco Safra caiu para o oitavo lugar, vindo do sétimo lugar, que foi

ocupado pelo ABN após a aquisição do banco Real. Na mesma linha, a Nossa

Caixa perdeu o oitavo lugar para o Safra e o Real abriu caminho parao Santander

ocupar o nono lugar. A tendência de consolidação do setor bancário continua

forte, principalmente pela onda de aquisições por bancos estrangeiros e

nacionais.
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TABELA 3-A

Os 40 maiores bancos brasileiros pôr ativo total

Em 1999 Em 2000
Instituição

Ordem Ativo Total Ordem Ativo Total (R$
Decrescente (R$ mil) Decrescente mil)

DO BRASIL 1 125.084.164 1 139.259.447

CAIXA 2 122.441.169 2 126.080.240

BRADESCO 3 56.219.242 3 64.377.649

ITAU 4 44.746.277 4 57.754.524

UNIBANCO 5 31.162.211 5 41.549.377

BANESPA 6 27.937.994 6 29.482.917

SAFRA 7 17.912.047 8 23.331.673

NOSSA CAIXA 8 15.447.893 10 18.475.844

REAL 9 13.664.418 * *

HSBCBRASIL 10 13.046.946 11 16.995.497

SANTANDER 11 12.630.079 9 20.428.249

BCN 12 12.220.965 14 13.130.083

BBA 13 11.694.717 16 12.624.936

CITIBANK 14 11.420.843 12 14.159.211

BANKBOSTON 15 11.170.571 15 12.897.701

SUDAMERIS 16 10.723.682 13 14.104.648

ABN-AMRO 17 9.733.792 7 26.942.554

BBV BANCO 18 8.461.112 17 9.985.530

BANDEIRANTES 19 8.430.781 30 4.276.943

BNB 20 7.758.393 19 8.806.516

BANKBOSTON 21 7.566.910 18 9.526.577

Fonte: FEBRABAN (2001)
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TABELA 3-B

Os 40 maiores bancos brasileiros por ativo total

Em 1999 Em 2000
Instituição

Ordem Ativo Total Ordem Ativo Total
Decrescente (R$ mil) Decrescente (R$ mil)

MERCANTIL SP 22 6.674.861 22 7.346.267

BANRISUL 23 6.259.431 20 7.696.020

BANESTADO 24 5.962.302 23 6.110.985

BOAVISTA INTER. 25 5.907.767 25 5.169.763

SANTANDER 26 5.064.445 26 4.997.961

VOTORANTIM 27 4.913.591 21 7.483.382

HSBCINVESTM. 28 4.367.183 28 4.510.376

BEMGE 29 3.766.185 36 3.240.056

SANTANDER 30 3.747.358 33 3.708.694

CHASE 31 3.595.979 29 4.435.985

LLOYDS 32 3.331.150 32 4.065.633

AMERICA DO SUL 33 3.319.265 68 1.251.739

BANERJ 34 3.155.221 40 2.972.727

BANEB 35 3.143.299 31 4.165;865

RURAL 36 3.043.359 39 2.996.430

CREDIREAL 37 2.979.288 35 3.281.439

DEUTSCHE BANK 38 2.935.427 53 1.849.047

SANTOS 39 2.792.714 27 4.639.314

BICBANCO 40 2.783.502 37 3.191.918

(*) balanço não divulgado até 30/05/2001 (NO) balanço não disponível

Fonte: (FEBRABAN, 2001)
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A operação com pessoas jurídicas do Banco DELTA o coloca entre os 15 maiores

bancos por ativos no Brasil. Mas, considerando-se apenas sua operação de varejo

(pessoas físicas), contemplada nesta dissertação, o DELTA se torna muito menos

expressivo no setor. O fato de o DELTA não ter uma presença expressiva no

varejo pode afetar a sua política de preços, de acordo com os conceitos expostos

na seção 2.3 (Preços e Concorrentes) desta dissertação.

2.8.2 Taxas de Juros dos Empréstimos

Dentre as medidas adotadas em busca da redução dos juros no país, o

BACEN iniciou, em outubro de 1999, a divulgação das taxas de juros

praticadas pelas instituições financeiras nas operações de crédito. As

informações são segregadas de acordo com o tipo de encargo (prefixado, pós-

fixado, taxas flutuantes e índices de preços) e com a categoria do tomador

(pessoas físicas e jurídicas). Tal aumento de informações aos clientes pode ter

um impacto sobre a elasticidade preço da demanda, pois passando eles a

contar com um meio adicional e confiável de pesquisa de preços antes da

contratação dos empréstimos.

Na pesquisa do BACEN, as taxas de juros de cada instituição financeira são

médias geométricas ponderadas pelas concessões dos últimos cinco dias

úteis. Como, em geral, as instituições praticam taxas diferentes dentro de uma

mesma modalidade de operação de crédito, a taxa média deve diferir daquela

cobrada de cada cliente. Nesses casos, sobrevindo dúvida, o cliente tem de

procurar a instituição financeira respectiva para obter maiores esclarecimentos.

Os juros efetivos mensais são formados pela capitalização das taxas efetivas-

dia (informadas pelas instituições financeiras) pelo número de dias úteis
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existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e

incluindo-se o último. Se o vencimento ocorrer em dia não útil, considera-se o

primeiro dia útil subseqüente. A taxa de juros total representa o custo da

operação para o cliente, sendo obtida pela soma da taxa média e dos

encargos fiscais e operacionais. Os encargos fiscais envolvem o custo do

Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro (IOF) incidente nas

operações de crédito. A cobrança deste tributo depende parcialmente de

diversos fatores, como o prazo da operação, a clientela a quem se direciona o

crédito e o financiamento deste encargo pelas instituições financeiras. Além

disso, para cada modalidade, os valores dos encargos fiscais (IOF) são

médias geométricas ponderadas pelas concessões realizadas no período.

As taxas mínimas e máximas buscam espelhar a política operacional da

instituição em cada linha de crédito. A taxa mínima de juros divulgada para

cada modalidade do relatório do BACEN é a menor das taxas mínimas

observadas no período de cinco dias úteis e a taxa máxima é a maior das

taxas observadas no mesmo período.

Em geral, existe uma relação inversa entre a taxa de juros e o volume da

operação de crédito, em função das garantias envolvidas. Grandes operações

tendem a apresentar taxas mais baixas, enquanto as operações de pequeno

montante, sem a exigência de garantias, tendem a apresentar taxas mais

elevadas.

Os rankings de taxas são apresentados pelo BACEN em ordem alfabética de

instituição e por ordem crescente de taxa de juros total. As instituições fora de

um ranking não operaram ou não prestaram informação ao BACEN no

respectivo período. Neste segundo caso, elas estão sujeitas a penalidades

previstas na legislação vigente.

Uma amostra dos dados que o BACENdivulga no seu site está na TABELA 4,

referente à modalidade de crédito pessoal com taxas de juros pré-fixadas,

coletadas entre o período de 10/10/2001 a 17/10/2001. Esta tabela não contém
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todos bancos por limitação de espaço. A TABELA 4 mostra a taxa total média de

juros variando de um mínimo de2,5~ % a um máximo de 8,22%. As razões das

variações podem ser agrupadas em três. Primeiro, os bancos adotam taxas

diferentes de empréstimos conforme suas estratégias, que podem ser de

aumentar a participação do mercado ou aumentar a lucratividade. Segundo,

alguns dos bancos citados operam como empresas financeiras, onde o tomador

do empréstimo não é necessariamente correntista. As taxas aplicadas para este

tipo de cliente são normalmente maiores que as adotadas para correntistas e isto

pode contribuir para a variação das taxas entre os bancos. Terceiro, os bancos

adotam políticas de desconto nas taxas de empréstimo conforme O seu

relacionamento com os clientes. Como as taxas médias resultam de ponderação

entre volume e diferentes taxas, isto pode aumentar a variação entre os bancos,

na medida em que alguns clientes pagarão menos conforme a política vigente nos

bancos onde mantêm seus relacionamentos.
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TABELA 4-A

Ranking incompleto das taxas de juros de empréstimo por instituição financeira

(em ordem crescente)

Taxa de Juros Encargos Taxa Total
(sem encargos) (4) =

Posição Banco
Mínima Máxima Média Opera. Fiscais

(1)+(2)+(3)(1) (2) (3)

4 LLOYDS TSB BANK 1,41 2,55 2,40 0,00 0,12 2,52

17 CIDADE 1,00 9,05 3,46 0,02 0,11 3,60

18 PAULISTA 2,53 9,50 3,40 0,11 0,10 3,60

21 CITIBANK 3,60 4,49 3,94 0,00 0,08 4,03

22 SAFRA 1,80 6,90 3,77 0,12 0,14 4,03

24 DO EST. DO RS 2,30 7,50 3,90 0,07 0,09 4,06

25 BVA 3,00 10,50 3,92 0,07 0,09 4,07

33 DO EST. DO MA 2,88 4,69 4,05 0,02 0,12 4,19

34 DA AMAZÔNIA 2,16 3,77 3,41 0,71 0,13 4,25

38 NOSSA CAIXA 2,90 4,95 3,84 0,39 0,12 4,35

39 BR MERCANTIL 1,88 5,21 4,25 0,00 0,12 4,37

41 CAIXA FEDERAL 1,00 5,60 3,90 0,40 0,13 4,42

42 SUDAMERIS 2,50 5,20 3,95 0,35 0,13 4,44

43 .BANESPA 2,72 4,35 4,03 0,31 0,12 4,47

44 DO EST. DE GOIÁS 2,00 6,32 4,13 0,26 0,12 4,52

45 MERC. DO BRASIL 0,51 8,35 3,95 0,46 0,13 4,54

49 DO BRASIL 2,60 5,50 4,62 0,00 0,13 4,75

54 MERCANTIL DE SP 3,10 5,80 4,07 0,88 0,10 5,05

Fonte: BACEN (2001)
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TABELA 4~B

Ranking incompleto das taxas de juros de empréstimo por instituição financeira

(em ordem crescente)

Taxa de Juros Encargos Taxa Total
(sem encargos) (4) =

Posição Banco
Mínima Máxima Média Opera. Fiscais

(1)+(2)+(3)(1) (2) (3)

56 SANTANDER MER. 3,43 5,10 4,87 0,15 0,07 5,09

59 SANTANDER 3,43 5,32 4,98 0,11 0,07 5,16

61 DO EST. DO CEARÁ 2,90 8,00 4,42 0,61 0,15 5,18

63 PERNAMBUCO 2,79 4,80 4,73 0,40 0,09 5,22

64 BANESTADO 2,00 8,60 4,96 0,16 0,13 5,25

65 ABN AMRO REAL 2,60 13,00 4,96 0,24 0,07 5,28

67 BANKBOSTON 2,38 8,53 5,18 0,00 0,13 5,32

70 BRADESCO 4,50 5,90 5,04 0,34 0,12 5,51

71 BEMGE 4,55 5,95 5,17 0,22 0,13 5,51

73 BANERJ 4,30 6,95 5,34 0,23 0,15 5,73

75 BCN 3,00 6,50 5,67 0,10 0,12 5,89

76 HSBC 3,10 5,90 5,46 0,41 0,12 6,00

77 ITAÚ 3,80 6,95 5,65 0,27 0,15 6,07

78 DO EST. DO PARÁ 5,61 5,90 5,70 0,24 0,24 6,19

79 UNIBANCO 4,00 4,90 4,87 1,27 0,06 6,20

80 PANAMERICANO 5,71 12,90 6,18 0,46 0,12 6,76

86 LLOYDS 6,38 9,83 7,97 0,11 0,15 8,22

Fonte: BACEN (2001)
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2.8.3 Um Síntese sobre o Setor

o lucro líquido dos 20 maiores bancos que operam no Brasil, entre públicos e

privados, triplicou em 2001 em relação ao ano anterior, conforme noticiado em

BANCOS TRIPLICAM (2002). O lucro de R$ 2,219 bilhões em 2000 passou para

R$ 6,809 bilhões em 2001, representando uma variação de 206,84%. A fonte

original dos dados é o Banco Central. A alta do dólar nos três primeiros trimestres

de 2001 e a elevação dos juros estiveram entre as causas principais fatores dessa

elevação de rentabilidade. Os grandes bancos levaram vantagem com a maior

concentração no sistema. Neles houve ganhos de escala nos últimos anos, fruto

de aquisições de instituições menores. Os 20 maiores bancos aumentaram a

lucratividade até sem muito esforço, ou seja, sem um crescimento proporcional de

suas operações. O ativo total (bens e direitos) das instituições cresceu de R$

813,947 bilhões para R$ 908,239 bilhões - uma variação de 11,55%. O patrimônio

líquido teve um aumento maior: de 18,11 %. Para os 50 maiores bancos, o lucro

mais que dobrou, subindo de R$ 2,902 bilhões para R$ 7,512 bilhões, o que

representou elevação de 158%. A melhora dos lucros do sistema financeiro como

um todo também foi significativa, mas em menor proporção: crescimento de

134%, passando de R$ 3,313 bilhões em 2000 para R$ 7,760 bilhões em 2001.

BANCOS TRIPLICAM (2002) também menciona que, apesar do aumento de

lucratividade, os bancos reduziram o número de funcionários. As demissões

decorrem em boa parte de aquisições realizadas no ano passado. Em 2000, o

sistema financeiro empregava 515.654 funcionários. As 50 maiores instituições

operavam com 499.615 empregados. Em 2001 esses números caíram para

498.313 e 481.748 empregados, respectivamente. Tal diminuição de pessoal

representa maior produtividade das instituições e, consequentemente, um fator

para maior lucratividade. Outro dado relacionado foi a expansão da rede de

agências. Investindo em tecnologia (como transações pela Internet e auto-

atendimento em caixas eletrônicos), os bancos conseguiram aumentar a base de

71



72

clientes com menos funcionários. Em 2000, eram 16.595 agências espalhadas

pelo Brasil, das quais 15.950 pertencentes aos 50 maiores bancos. Em 2001,

esses números subiram para 17.180 e 16.527 agências, respectivamente.

No setor bancário brasileiro prevalece a lei de fixação livre de Preços. Como já

dito, oBACEN tem divulgado as taxas de juros praticadas pelos bancos visando

elevar o nível de informação dos clientes, incentivar a concorrência e,

consequentemente, forçar uma redução nas taxas praticadas no mercado. O

BACEN divulga as taxas de juros mínimas e máximas praticadas pelos bancos

para todos os produtos e serviços bancários. Portanto, as taxas adotadas pelos

bancos podem causar uma percepção indesejável perante os consumidores se

forem fixadas acima do preço máximo adotado pelo mercado. Do outro lado, taxas

menores que as adotadas pelo mercado podem atrair mais clientes, mas sem

necessariamente melhorara lucratividade. Portanto, neste contexto de maior

competitividade, uma análise mais acurada da elasticidade preço da demanda.

torna-se especialmente relevante.

Por isso mesmo, finalizada a revisão da literatura, agora cabe planejar a pesquisa

empírica.



3. Objetivo e Métododo Estudo

Empírico

Dois são os objetivos da pesquisa empírica desta dissertação. O primeiro é

determinar a elasticidade preço da demanda de um produto bancário, que é o

Empréstimo a Pessoa Física com Taxa Pré-fixada. O segundo é exemplificar

como o uso desta informação pode contribuir para um processo proativo de

precificação de acordo com os objetivos estratégicos do Banco DELTA.

Para atingir tais objetivos, o método usado é a experimentação em ambiente real.

Seguiu-se o processo descrito na FIGURA 4, já usado no Banco DELTA para

envio de mala direta como canal de comunicação, para implementar o

experimento.

Como unidades de teste serviram os clientes atuais dos dois principais segmentos

alvo do Banco DELTA: Alta Renda e Baixa Renda. Então, clientes com o mesmo

perfil mercadológico foram submetidos a diferentes taxas de juros, sendo esta a

variável independente. O volume dos empréstimos contratados, como resposta

dos clientes, foi a variável dependente. As varáveis estranhas levadas em conta

foram as seguintes: localização geográfica da filial, preços e campanhas de

vendas adotadas pelos bancos concorrentes na época da realização do

experimento e fatores macroeconômicas do Brasil (como taxa de juros e de

desemprego).
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FIGURA 5 - Processo de execuçãodo experimento noBanco Delta

Fonte: Banco DELTA
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A seguir são descritas as atividades do processo esquematizado na FIGURA 1, na

forma como foram aplicadas nesta dissertação.

a) Definir os objetivos da campanha de venda do produto. Os objetivos da

campanha foram: aumentar a receita do produto e fazer um experimento

para estimação da sensibilidade dos clientes ao preço.

b) Aplicar o modelo de propensão de compra do produto. O Banco DELTA

possui modelos estatísticos de propensão a compra para identificar os

clientes-alvo que tenham perfil adequado para a compra de um

determinado produto. Estes modelos visam a melhorar a eficácia e

eficiência das campanhas.

c1) Definir os parâmetros da campanha e do experimento. O experimento

focou, como já dito, dois segmentos de clientes do Banco DELTA: de Alta

Renda e Baixa Renda. O Segmento de Alta Renda tem uma população-

alvo de 5.509 clientes. Destes, a amostra aleatória de clientes submetida

ao experimento teve 599 clientes, com o grupo de controle tendo 500

clientes. O Segmento de Baixa Renda tem uma população-alvo de 12.502

clientes. Destes, a amostra aleatória de clientes submetida ao experimento

teve 1.560 clientes, com o grupo de controle tendo 1.500 clientes. As

razões desses tamanhos de amostras foram: a) garantir quantidades de

respostas suficientes para conduzir análises estatísticas; b) restrições

orçamentárias; c) minimizara magnitude do impacto nas receitas do Banco

DELTA no caso de uma redução no volume contratado pelos clientes em

resposta ao aumento nas taxas.

c2) O Banco DELTA define os níveis de risco (ou de comportamento de

risco) de acordo com a probabilidade de o cliente não conseguir honrar

seus compromissos e se tornar inadimplente. Existem cinco níveis de

Risco: a) R4, clientes de menor risco de inadimplência; b) R3, clientes com
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risco médio de inadimplência; c) R2, clientes de risco alto de inadimplência.

d) clientes sem comportamento de risco (Sem Behavior), formado por

clientes novos, com menos de três meses de idade como correntista; e)

Folha de Pagamento (PayRo"), constituído por clientes funcionários de

empresas que pagam salário em conta corrente no Banco DELTA. Estes

funcionários, por sua vez, são divididos conforme o salário bruto mensal

(até R$ 2.000 e acima de R$ 2.000). Os clientes do nível de risco R2 foram

o grupo focado no experimento, recebendo propostas de taxas de juros

diferentes. O nível R2 foi escolhido por dois motivos. Primeiro, o Banco

DELTA visa aprofundar os conhecimentos sobre o comportamento de

clientes de risco alto. Segundo, os clientes desse nível representam uma.

receita menor se comparado com os demais clientes, o que minimiza o

risco de grande perda de receitas em caso de uma reação negativa dos

clientes no desenrolar do experimento. As taxas de juros propostas e a

quantidade de clientes por grupo são apresentados na TABELA 5;

TABELA 5

Taxas de Juros Propostas e Quantidade de Clientes por Segmento do

Banco DELTA Analisado no Experimento

Segmento Taxa de Juros Clientes

4,0% 199
Alta

Renda 4,1% 190

4,2% 210

4,1% 533
Baixa

Renda 4,3% 544

4,5% 483



d) Envio das malas diretas. As malas diretas foram enviadas aos clientes

via correio no mês de maio de 2001. O Banco DELTA realiza, no seu banco

de dados, um esforço constante de atualização de endereços e telefones

dos clientes, buscando reduzir devoluções de correspondências pelo

Correio. Isso deveria permitir uma alta taxa de entrega efetiva das malas

diretas postadas para o experimento.

e) Mensuração dos Resultados da Campanha. Os resultados da campanha

foram medidos um mês após o envio das malas diretas aos clientes,

mediante relatórios internos gerados pelo sistema do Banco DELTA que

gerencia os empréstimos.
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4. 'Resultados

Os resultados do experimento estão adiante apresentados em duas seções: uma

de análise descritiva e outra,inferencial. Na descritiva são expostos os resultados

univariados. Na inferencial tem-se a aplicação da técnica de Análise de Variância

(ANOVA).

4.1. Análise Descritiva

A análise descritiva está exposta separada para os Segmentos de Baixa Renda e

de Alta Renda de clientes do Banco DELTA utilizados no experimento.

4.1 .1. Segmento de Baixa Renda

A TABELA 6 contém os dados do experimento obtidos para o Segmento de Baixa

Renda do Banco DELTA, sendo composta de sete colunas. A primeira delas

envolve o nível de risco, tendo-se o risco R2 dividido em três grupos. A segunda

coluna contém a taxa de juros oferecida aos clientes na mala direta. A taxa de

juros para os clientes do nível de risco R2 é a variável independente do

experimento. A terceira coluna mostra a quantidade de clientes que receberam a

mala direta. A quarta coluna refere-se à quantidade de clientes que contrataram o

empréstimo oferecido. Na quinta coluna está calculada a porcentagem dos

clientes que contrataram o produto sobre a quantidade de clientes que receberam

a mala direta. A sexta coluna contém o volume financeiro contratado pelos
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clientes. Por fim, na sétima coluna está calculada a porcentagem do volume de

empréstimos contratado por nível de risco.

Aqui interessa diretamente a reação dos clientes do nível de risco R2. Para eles, a

TABELA 6 mostra que o volume comprado correspondente à maior das três taxas

de juros oferecidas (4,5%) é maior que o volume comprado correspondente às

taxas menores (4,1% e 4,3%). Esse fato sugere, a priori, uma demanda inelástica

dos clientes de Baixa Renda do nível de risco R2.
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TABELA 6

Resultados do Experimento para o Segmento de Baixa Renda

Clientes Clientes % dos %do
Nível Taxa de atingidos que clientes que Volume volume por
de juros pela mala compraram compraram o comprado grupo de

Risco oferecida direta o produto produto (em R$) risco

Behavior
R4 3,9% 429 26 6,1% 132.000,00 5,2%

Behavior
R3 4,1% 4306 178 4,1% 1.094.000,00 43,3%

Behavior
R2---------------

Grupo 3 4,5% 483 33 6,.8% 224.000,00 8,9%

Sem
Behavior 4,3% 323 16 5,0% 45.000,00 1,8%

Salário
acima
de R$

. ?_·_q9.Q 4-'~~o ?_q9.E? ~~ ~,_~~(~ 4_!?~·_Q9.Q!9.Q 1~,_1~~ .

Salário
até R$
2.000 4,9% 3878 108 2,8% 249.000,00 9,9%

Total 15502 534 4,3% 2.524.000,00 100%

Fonte: elaboração própria
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o GRÁFICO 3, baseado nos dados da TABELA 6 para os clientes do nível de

risco R2 do segmento de Baixa Renda que receberam mala direta, tem como

abcissa o volume comprado de empréstimo (variável dependente), sendo a

ordenada a taxa de juros oferecida aos clientes (variável independente). Ali o

volume contratado de empréstimos aumenta à medida que a taxa aumenta. Por

outro lado, o GRÁFICO 4 evidencia que a quantidade de clientes contratantes

diminui quando a taxa de juros aumenta.

81

/;



"T

.'
:i

l

'-UJE 4.6
:::s 4.5.., 4.4
e 4.3
't:J4.2 "
CU 4"1" "
".~ '4 i

•••• o 100 200 300

Voluum corrpraÇJo (emR$ ml)

GRÁFICO 3 - Variação da taxa de juros-versus volume contratado no experimento

para o Segmento de Baixa Renda

Fonte: elaboração própria
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GRÁFICO 4 - Variação da taxa de juros versus quantidade de clientes no

experimento para o Segmento de Baixa Renda
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Na TABELA 7 está calculado o valor numérico da elasticidade preço da demanda

entre os três grupos de clientes do nível de risco R2 do Segmento de Baixa

Renda. Entre os grupos 1 e 2, a elasticidade é negativa e igual a -6,62; trata-se

de uma alta elasticidade entre os dois pontos e, à medida que aumenta a taxa de

juros, decresce o volume emprestado. Já entre os grupos 2 e 3 e 1 e 3, as

elasticidades são positivas e iguais a 15,55 e 1,70, respectivamente; logo, dentro

desses pares de grupos, à medida que aumenta a taxa de juros, aumenta também

o volume emprestado, configurando inelasticidade.

TABELA 7

Valor numérico da elasticidade preço da demanda no experimento para os

clientes do nível de risco H2 do Segmento de Baixa Renda

Intervalo Considerado Taxas de
Juros

Volumes
Emprestados (R$)

Elasticidade Preço
da Demanda

Grupo 1 -+ Grupo 2 0,041 + 0,043

inicial final

192.000 -+ 130.000

inicial final -6,62

Grupo 2 -+ Grupo 3 0,043 -+ 0,045

inicial final

130.000 -+ 224.000

inicial final 15,55

Grupo 1 -+ Grupo 3 0,041 -+ 0,045

inicial final

192.000 -+ 224.000

inicial final 1,71
,

,.

Fonte: elaboração própria
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4.1.2. Segmento de Alta Renda

A TABELA 8 contém os dados do experimento para o Segmento de Alta Renda do

Banco DELTA, sendo composta de sete colunas. A primeira delas envolve o nível

de risco, tendo-se o risco R2 dividido em três grupos. A segunda coluna contém a

taxa de juros oferecida aos clientes na mala direta. A taxa de juros para o grupo

de risco R2 é a variável independente do experimento. A terceira coluna mostra a

quantidade de clientes que receberam a mala direta. A quarta coluna apresenta a

quantidade de clientes que contrataram o empréstimo oferecido. Na quinta coluna .

está calculada a porcentagem dos clientes que contrataram o produto sobre a

quantidade de clientes que receberam a mala direta. A sexta coluna contém o

volume financeiro contratado pelos ciientes. Por fim, na sétima coluna está

calculada a porcentagem de volume contratado por nível de risco envolvido.

Aqui interessa diretamente a reação dos clientes do nível de risco R2. Para eles, o

volume de empréstimo contratado correspondente à maior das três taxas (4,2%) é

bem menor que o volume correspondente à menor taxa (4,0%) e um pouco

superior que o volume correspondente à taxa intermediária (4,1%). Esse fato.

sugere, a priori, uma demanda elástica a preço.

., .

84



TABELA 8

Resultados do Experimento para o segmento de Alta Renda

Nível Taxa Clientes Clientes que % dos Volume %do

de de juros atingidos compraram clientes que comprado volume por
pela mala compraram grupo de

Risco oferecida direta o produto o produto (em R$) risco

Behavior

R4 3,8% 1405 143 10,2% 764.700,00 24,4%

Behavior

R3 3,9% 2597 222 8,5% 1.444.000,00 46,1%

Behavior

R2

Grupo 1 4,0% 199 24 12,1% 244.900,00 7,8%

Grupo 2 4,1% 190 22 11,6% 155.500,00 5,0%

Grupo 3 4,2% 210 28 13,3% 164.800,00 5,3%

Sem

Behavior 4,2% 81 15 18,5% 67.000,00 2,1%

Pab/

PayRolI 3,9% 827 73 8,8% 293.000,00 9,3%

Total 5509 527 9,6% 3.133.900,00 100%

Fonte: elaboração própria
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O GRÁFICO 5, baseado nos dados dá TABELA 8 para os clientes do nível de

risco R2 do segmento de Alta Renda que receberam mala direta, tem como

abscissa o volume comprado de empréstimo (variável dependente), sendo a

ordenada a taxa de juros oferecidaaos clientes (variável independente). Ali o

volume contratado de empréstimos diminui à medida que a taxa de juros aumenta.

Já o GRÁFICO 6 evidencia que a quantidade de clientes contratantes aumenta

quando a taxa de juros aumenta. Todavia, como a amostra á pequena (em torno

de 20 clientes por taxa de juros), esse: resultado pode não ser representativo do

todo pertinente.

.~ 4.3_o..
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IV 39t-
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GRÁFICO 5 - Variação da taxa de juros versus volume contratado no experimento

para o Segmento de Alta Renda

Fonte: elaboração própria
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GRÁFICO 6 - Variação da taxa de juros-versus quantidade de clientes contratando

empréstimo no experimento para o Segmento de Alta Renda .

Fonte: elaboração própria

Na TABELA 9 está calculado o valor numérico da elasticidade preço da demanda

no experimento entre os três grupos de clientes do nível de risco R2.do Segmento

de Alta Renda. Entre os grupos 1 e 2 e 1 e 3, tal elasticidade é negativa e igual a

-14,60 e -6,54, respectivamente; isto é, a elasticidade entre os pares de pontos é

alta. Em outros termos, o volume emprestado tende a diminuir quando aumenta a

taxa de juros. Já entre os grupos 2 é 3, .:~ elasticidade é positiva e igual a 2,45; isto

significa que,entre esses dois grupos, à medida que aumenta a 'taxa de juros,

aumenta também o volume emprestado, a priori configurando inelasticidade.
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TABELA 9

Valor numérico da elasticidade preço da demanda no experimento para os

clientes do nível de risco R2 do Segmento de Alta Renda

Intervalo
Considerado

Taxas de
Juros

Volumes
Emprestados (R$)

Elasticidade Preço
da Demanda

Grupo 1 -+ Grupo 2 0,040 -+ 0,041 244.900 -+ 155.500

inicial final inicial final -14,60

Grupos 2 -+ Grupo 3 0,041 -+ 0,042 155.500 -+ 164.800

inicial final inicial final 2,45

Grupos 1 -+ Grupo 3 0,040 -+ 0,042 244.900 -+ 164.800

inicial final inicial final -6,54

Fonte: elaboração própria
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4.2. Análiselnferencial

Nesta seção é analisada a validade estatística da relação causal entre a variável

independente (taxa de juros) e a variável dependente (volume de empréstimo

comprado). A técnica usada foi a Análise de Variância (ANOVA), seguida por um

Teste de Scheffé. Para tanto foi utilizado o software estatístico SPSS (versão 10).

De acordo com MALHOTRA (2001, p. 431), a análise de variância (ANOVA) é

uma técnica estatística para estudar as diferenças entre médias de duas ou mais

populações. Em essência, aplica-se ANOVA como um teste de médias para duas

ou mais populações. A hipótese nula, tipicamente, é que todas as médias são

iguais. Urna vez 'identificada diferença entre as médias das populações

envolvidas, usa-se o teste de Scheffé para identificar entre quais das médias

existe diferença. Por exemplo, no caso das médias de três populações, o teste

pode identificar que existe uma diferença somente entre duas delas, mas não

entre todas elas.

4.2.1. Análise de Variância para o Segmento de 'Baixa

Renda

No experimento o volume de empréstimo contratado é a variável dependente, ao

passo que a taxa de juros oferecida é a variável independente. Duas ANOVAs

foram realizadas. Na primeira, o volume de empréstimo foi mantido em reais. Na.v,..'
(~'._ -/o ;ç:;'

segunda, esse volume foi transformado em variável binária, sendo o O·~r:~~~~;
correspondente a não contratação pelo cliente e 1, contratação pelo cliente.

Os resultados das duas ANOVAs para os clientes de nível de risco R2 do

Segmento de Baixa Renda estão nas TABELAS 10 e 11. Na Distribuição de
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Fisher-Snedecor, o valor critico de F é igual a 3 (BUSSAB, 1989, p. 308). Assim

sendo, pode-se concluir, ao nível de significância de 5%, que o volume médio de

empréstimo contratado não é significativamente diferente entre as três taxas de

juros, isto tanto para uma forma quanto a outra de mensuração da variável volume

contratado. Em outras palavras, as ANOVAs não revelam diferença significante

nas médias de volume de empréstimo contratado pelos clientes dos três grupos,

cada qual com sua taxa de juros (4,1%, 4,3% e 4,5%). Esse fato sugere uma

demanda inelástica. Entretanto, como mencionado anteriormente, a pequena

quantidade de respostas limita o poder estatístico do teste. Por ai não cabia

aplicar o Teste de Scheffé. Mesmo assim, os resultados desse teste estão

apresentados nas TABELAS 10 E 11, ilustrando o uso potencial dele.
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TABELA 10

Análise de variância e teste de Scheffé para os três grupos de clientes do nível de

risco R2 para o Segmento de Baixa Renda (volume de empréstimo em reais)

Medida Soma de Graus de Média F SignificânciaQuadrados Liberdade Quadrado

Entre Grupos 16073467

Dentro de
Grupo

Total

5,11 E+09

5,11 E+09

2 8036733,4 2,298 0,101

1461 3496846,9

1463

Taxa Taxa Diferença Erro Intervalo Confiança
Oferecida Oferecida da Média Padrão Confiança Limite I Limite

(I) (J) (I-J) Baixo Alto

4,1 4,3 188,84 0,294 484,35-106,68120,61

4,3 4,1 -188,84 0,294 106,68-484,35120,61

4,5 4,1

4,3

54,42

243,25

-239,51 348,35

534,08

119,96

118,69 0,123 -47,57

Taxa de Juros
Oferecida

Alfa = 0,05Tamanho
da Amostra Inicial 1

4,3% 491 226,07

414,90

469,32

0,127

4,1%

4,5%

Significância

471

502

Fonte: elaboração própria
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TABELA 11

Análise de Variância e teste de Scheffé para os três grupos de clientes do nível de

risco R2 Segmento de Baixa Renda (empréstimos como variável binária)

Medida Soma de Graus de Média F Significância
Quadrados Liberdade Quadrado

Entre Grupos 0,317 2 0,158 2,140 0,118

Dentro
Grupos 108,1 1461 7,40E-02

Total 108,4 1463

Taxa Taxa Diferença Erro Intervalo Confiança
Oferecida Oferecida da Média Padrão

Confiança
Limite

I
Limite

(I) (J) (I-J) Baixo Alto

4,1 4,3 3,26E-02 1,75E-02 0,177 -1,03E-02 7,56E-02

4,3 4,1 -3,26E-02 1,75E-02 0,177 -7,56E-02 1,03E-02

4,5 4,1 -3,01 E-02 1,74E-02 0.224 -7,29E-02 1,25E-02

4,3 2,46E-03 1,72E-02 0,990 -3,98E-02 4,47E-02

Taxa
Oferecida

Tamanho
da Amostra Inicial

Alfa = 0,05

1

4,1% 471 0,1019

4,3% 491 6,92E-02

7,17E-024,5% 502

Significância 0,173

Fonte: elaboração própria
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A análise descritiva, antes realizada, dos clientes do nível de risco R2 do

Segmento de Baixa Renda no experimento sugeria uma tendência de aumento no

volume de empréstimo contratado à medida que aumenta a taxa de juros

oferecida. Apesar da limitação imposta pelo tamanho da amostra, agora a análise

inferencial vem confirmar essa tendência, delineando um perfil de inelasticidade

preço da demanda.

4.2.2 Análise de Variância para os Clientes do

Segmento de Alta Renda

De novo, no experimento o volume de empréstimo contratado é a variável

dependente, ao passo que a taxa de juros oferecida é a variável independente.

Duas ANOVAs foram realizadas. Na primeira, o volume foi mantido em reais. Na

segunda, esse volume foi transformado em variável binária, sendo o O

correspondente a não contratação pelo cliente e 1, contratação pelo cliente.

Os resultados das duas ANOVAs para os clientes de nível de risco R2 do

Segmento de Alta Renda estão nas TABELAS 12 e 13. Na Distribuição de Fisher-

Snedecor, o valor critico de F é iguala 03(BUSSAB, 1989, p. 308). Assim sendo,

pode-se concluir, ao nível de significância de 5%, que o volume médio de

empréstimo contratado não é significativamente diferente entre as três taxas de

juros, isto tanto para uma forma quanto para a outra de mensuração da variável

volume contratado. Em outras palavras, as ANOVAs não revelam diferenças

significantes nas médias de volume de empréstimo contratado pelos clientes do I

três grupos, cada qual com sua taxa de juros (4,0%, 4,1% e 4,2%). Esse fato '.,
't. I

sugere uma demanda inelástica. Entretanto, como mencionado anteriormente,a '1;

pequena quantidade de respostas limita o poder estatístico do teste. Por aí não o. 'j. ;~~'~'
caberia aplicar o Teste de Scheffé. Mesmo assim, os resultados desse teste estãg,;.: '--': .....;,

"1'"''>,,' _;..Aoo. .'

apresentados nas TABELAS 10 e 11,ilustrando o uso potencial dele. ~'~,o.,o ,,:,
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TABELA 12

Análise de Variância e teste de Scheffé para os clientes do Segmento de Alta

Renda com volumes mantidos em reais (O, valor do empréstimo em reais)

Medida Soma de Graus de Média F Significança
Quadrados Liberdade Quadrado

Entre Grupos
3064920 2 1532459,9 0,095 0,909

Dentro de
Grupos

Total

9,60E+09

9,61E+09

596 16114258,7

598

Taxa Taxa Diferença Erro Intervalo Confiança
Oferecida Oferecida da Média Padrão

Confiança
Limite I Limite

(I) (J) (I-J) Baixo Alto

4,0 4,1 80,37 407,17 0,981 -918,79 1079,54

4,1 4,0 -80,37 407,17 0,981 -1079,54 918,79

4,2 4,0

4,1

94,42

174,79

397,13

401,93

0,972

0,910

-880,10 1068,94

-811,50 1161,09

Taxa
Oferecida

Tamanho
da Amostra Inicial

Alfa = 0,05
1

4,0% 190

199

1126,16

1206,53

1300,95

0,910

4,1%

4,2% 210

Significância

'(.,

Fonte: elaboração própria
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TABELA 13

Análise de Variância e teste de Scheffé para os clientes do Segmento de Alta

Renda com o volume transformado em variável binária

Medida Soma de Graus de Média F ConfiançaQuadrados Liberdade Quadrado

Entre Grupos 0,302 2 0,151 1,319 0,268

Dentro 68,279 596 0,155
Grupos

Total 68,581 598

Taxa Taxa Diferença Erro Intervalo Confiança
Oferecida Oferecida da Média Padrão

Confiança
Limite

I
Limite

(I) (J) (I-J) Baixo Alto

4,0 4,1 -1,05E-02 3,43E-02 0,954 -9,47E-02 7,37E-02

4,1 4,0 1,05E-02 4,43E-02 0,954 -7,37E-02 9,47E-02

_______________________~~? -_4!9_~~~~? ?Jª~J~~º? º~4~~ ~º,_1g~_Q 4!??J:~~º?__

4,2 4,0

4,1

4,0%

5,13E-02 3,34E-02 0,309 -3,08E-02 0,1335

4,08E-02 3,38E-02 0,484 -4,23e-02 0,1240

Tamanho da Amostra Alfa = 0,05
Inicial 1

199 0,1106

190 0,1211

210 0,1619

0,127

Taxa Oferecido

4,1%

4,2%

Significância

Fonte: elaboração própria
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A análise descritiva, antes realizada, dos clientes do nível de risco R2 do

Segmento de Alta 'Renda no experimento sugeria uma tendência de diminuição no

volume de empréstimo contratado à medida que aumenta a taxa de juros

oferecida. Já aqui na análise inferencial, sob o ponto de vista estatístico, tem-se

delineado um perfil de inelasticidade preço da demanda.

Expostos os resultados, cabe passar às Considerações Finais.

~...
!,' ~~.

. ',', ~.,

',·1' ::';.
~.
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5. Considerações Finais

o domínio de precificação é tão complexo que talvez nenhum método seja por si

só suficiente para incorporar todas variáveis potencialmente relevantes. Por isso,

o método aplicado nesta dissertação é uma ferramenta, dentre várias outras, para

auxiliar o gerente na tomada de decisão. O julgamento subjetivo e a experiência

do gerente continuam a ser sempre relevantes, mas muito pode crescer a eficácia

dele quanto orientado por pesquisas de base científica. Nessa linha, numa seção

são expostas as limitações desta dissertação e sugestões para pesquisas futuras.

Da outra seção constam as conclusões.

5.1 Limitações e Sugestões para Pesquisas Futuras

Várias são as limitações incidentes sobre esta dissertação, no geral, e a pesquisa

empírica em particular. Primeiro, não foi localizada literatura brasileira a respeito

do tema precificação. Isto limita a interpretação dos resultados, pois impedindo

comparações.

Segundo, a mudança do cenário econômico no Brasil é muito freqüente. Os

resultados do teste empírico desta dissertação, realizado em maio 2001, já não

são mais diretamente aplicáveis agora, em junho de 2002. Isto porque, entre

outros fatores, mudou o patamar da taxa básica de juros da economia brasileira

definida pelo BACEN. Logo, a elasticidade .preço da demanda estimada .pode ser .'

outra. Por exemplo, em situações de altas taxas de juros e incerteza, os clientes

tornam-se mais cautelosos e evitam se endividar, adiando o consumo ou

procurando outro tipo de solução para seus problemas financeiros. Neste',',

contexto, é fundamental realizar pesquisas periódicas, com frequência maior em
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situações de alta turbulência macroeconômica e frequência menor em situações

de maior estabilidade.

Terceiro, a análise de um caso único (do Banco DELTA) limita a generalização

dos resultados para outras instituições financeiros que tenham características

diferentes. Para evitar essa limitação, é desejável ter pesquisas empíricas com

amostras maiores e representativas das instituições financeiras como um todo.

Todavia, isto é bastante difícil em vista da usual política de confidencial idade dos

bancos. De qualquer modo, aqui, interessa mais assimilar e aplicar o método

escolhido.

Quarto, o autor desta dissertação é funcionário da instituição estudada, o Banco

DELTA. Isto pode constituir um viés quando à parcialidade no levantamento das

informações e, sobretudo, na interpretação dos dados.

Quinta, poucos níveis de taxa de juros foram testados. Sendo assim, uma

sugestão para o próximo experimento é aumentar o número dos pontos de taxas

de juros diferentes (talvez de três para 10 pontos), possibilitando melhor análise

da sensibilidade a preço dos clientes. Uma outra sugestão é aumentar a

quantidade de clientes abordados no experimento, visando garantir uma

quantidade maior de respostas.

Sexto, quanto à atuação do BACEN, a divulgação das taxas mínimas e máximas

tende a tornar mais difícil a adoção de taxas muito discrepantes pelos bancos, o

que restringe a faixa de manobra deles. Isto pode limitar o espaço de taxas

possíveis para realizar os experimentos e mesmo de taxas na realidade

praticadas. Então, vale lembrar o papel crucial da diferenciação no valor percebido

pelos clientes nos empréstimos. Este é um desafio para os bancos atualmente.

Em que pesem essas limitações, o autor desta dissertação vê o experimento

realizado como parte de um processo de aprendizagem dele próprio e mesmo do
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Banco DELTA, onde trabalha. Isto estáem consonância com o papel curricular da

dissertação no Mestrado Profissional em Administração da EAESP/FGV.

5.2 Conclusões

Nesta seção, de Conclusões, tem-se o cumprimento do segundo objetivo definido

para esta dissertação, com a exemplificação do uso das informações de

elasticidade preço da demanda para um processo proativo de precificação de

acordo com os objetivos estratégicos do Banco DELTA. Para tanto é usado o

processo já delineado na FIGURA 3 da seção 2.5. "Preços, Gestão e Estratégia".

Os clientes do Banco DELTA são das classes sócio-econômicas A e B. Estes

estratos privilegiados vêm sendo bombardeados por ofertas de vários bancos,

convidando-os a abrir conta corrente e estabelecer um relacionamento comercial.

Por isso, tal perfil de cliente vai tornando-se mais exigente, algo que tende a

elevar a elasticidade preço da demanda. Todavia, o experimento aqui realizado

revelou, sob o ponto de vista estatístico, uma demanda inelástica para os clientes

do nível de risco R2 dos Segmentos de Baixa Renda e Alta Renda. Isso já sugere

como cada situação específica, a cada momento, pode apresentar um

configuração contrária ao senso comum.

Quanto aos concorrentes do Banco DELTA, eles vêm aumentando em quantidade

e em agressividade para atrair clientes dos segmentos aqui estudados. A situação

evoluiu de um a dois concorrentes diretos, há dez anos atrás, para oito ~f:, ..
concorrentes atualmente. A concorrência está usando, com sucesso, a sua ampla

rede de distribuição para atrair os clientes do Banco DELTA, inferior neste. I.
o ), ~ •••

,... i' •.""--c ~ "

:.: t,';' "aspecto.
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Os dados aqui levantados, sobre elasticidade preço da demanda, devem ser

analisados em conjunto com dados de custos do Banco DELTA para fins de

tomada de decisão acerca de preços de empréstimos, isto é, taxas de juros. No

geral, as empresas prestadoras de serviços (como administradoras de cartão de

crédito, seguradoras e bancos) ostentam estrutura relativamente pesada de custo

fixo. Isto decorre do contingente de pessoas qualificadas, com salários em grande

parte fixos, despesa esta que, em alguns casos, chega a ser a maior de todas.

O Banco DELTA não foge ao perfil de custos acima mencionado. Ele tem um

custo fixo alto. Logo, os custos variáveis do Banco Delta são baixos. Ao mesmo

tempo, a sua infra-estrutura permite atender quase o dobro dos clientes atuais

sem a necessidade de investimentos altos. Daí ser crucial uma melhor gestão de

preços, visando expandir a base de clientes com vistas à obtenção de maiores

níveis de lucratividade, quem sabe se obtendo um melhor rateio dos custos fixos

sobre uma base maior de clientes tomando recursos emprestados. Isto aponta

para preços mais baixos que a concorrência nos segmentos elásticos de clientes.

No caso do Banco DELTA, a análise descritiva sugere uma demanda elástica no

segmento de clientes de Alta Renda. Do outro lado, o aumento da lucratividade

pode ser reforçado com preços iguais ou acima da concorrência para as faixas

inelásticas. No caso do Banco DELTA, a análise descritiva sugere uma demanda

inelástica no segmento de clientes de Baixa Renda. No entanto, há necessidade

de mais estudos sobre o comportamento dos consumidores antes de se

implementar mudança na precificação do Banco DELTA.

Em termos gerais, esta dissertação reforça a necessidade de uma perspectiva

multidisciplinar na investigação e aplicação da temática Precificação. É um

alerta bem oportuno, pois tradicionalmente o estudo de Administração tem-se

dado mais dentro dos limites de disciplinas. O estudioso de Marketing

restringe suas discussões a outros estudiosos de Marketing. Profissionais de

Finanças pouco compartilham seus pontos de vista. Pesquisadores de

Economia assumem ainda outras perspectivas. Entretanto, cada um desses
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grupos está contemplando o mesmo "objeto" preço, embora mudando o

prisma, o referencial e a linguagem pelo qual ele é abordado. Sendo as

organizações sistemas de partes inter-relacionadas, não há como

compreendê-Ias tomando as partes para estudo isoladamente uma das

outras. Daí a necessidade de contemplar simultaneamente, entre outras

funções, Marketing e Finanças, como aqui ocorreu. Só assim será viável

dispor de concepções teóricas mais realistas e aplicações mais poderosas.

Sublinham BEYER & TRICE (1994) que, nas sociedades modernas, a

pesquisa é fonte das mais importantes de novos conhecimentos. Porém eles

insistem que uma exigência básica para a utilização de novos conhecimentos

derivados da pesquisa é que eles cheguem às pessoas que podem usá-los

numa forma que seja útil para a sociedade. Acontece que a transferência de '

conhecimento de pesquisadores aos usuários potenciais é dificultada, às

vezes até impedida, pela separação social entre as duas partes. Essa é uma,

lacuna que, na realidade da Administração e do Marketing no País, precisa

ser o quanto antes superada, incluindo a iniciativa de cursos e escolas,

mormente as de pós-graduação, como é o caso do Mestrado Profissional em

Administração da EAESP - FGV.

Então, para os praticantes, em destaque aqueles dos bancos, duas são as

recomendações que por ora podem ser ofertadas. A primeira é que a gestão

de preços merece uma atenção prioritária na gestão empresarial, como'

provável meio conducente a melhor desempenho financeiro. A segunda

recomendação é no sentido de uma aplicação mais intensa e criteriosa dos

métodos e técnicas de estimação da elasticidade preço da demanda,

complementado as considerações de estratégia, custos e concorrências na

gestão de preços.

Afinal, numa economia de mercado, os consumidores, pelos seus votos de

compra, determinam que bens e serviços devem ser providos e em quais

quantidades. Itens que não são desejados, sofrem uma queda de preços,
r

~'J
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enquanto itens desejados e produzidos em quantidade insuficiente

experimentam uma alta de preços (BAUMOL & BUNDER, 1982). Este

mecanismo, de forma bem simples, é o que se chama soberania do

consumidor. Há graus variados de soberania do consumidor no mundo real

(FULOP, 1967). Quanto mais competitivo o mercado, mais forte o poder do

consumidor; mais próximo de um monopólio, mais o consumidor está à mercê

do fornecedor. Logo, esse grau de soberania é primordialmente determinado

pela disponibilidade de alternativas de fornecedores. Onde a competição é

alta, deve crescer a relevância do marketing, com suas definições enfatizando

o consumidor, numa visão dos negócios como alicerçados na satisfação dele

(DRUCKER, 1954).

Tal alerta é ainda mais pertinente diante do crescimento da competição no

Brasil desde 1990, em virtude de tendências como maior abertura ao exterior,

quebra de monopólios e o baixo ritmo de crescimento econômico, tornando as

oportunidades mais disputadas. Este é o caso do setor bancário como um

todo, aí incluído o Banco DELTA. É uma onda que está sobrevindo depois de

décadas de proteção de mercado.

Em sintonia com os novos tempos, deve avultar o papel do Marketing,

refletido em mais e mais atenção profissional à compreensão da cliente esua

demanda, seus antecedentes e suas conseqüências. A teoria da precificação

é um referencial para contribuir nesse sentido, ensejando bases para um

melhor desempenho financeiro.

Por isso tudo, é lamentável a carência de mais pesquisa acadêmica tratan.~.::

dessa relevante temática no Brasil. Empenho continuado de pesquisá·r~<

apresenta-se como essencial para levar adiante a compreensão de tão

complexos fenômenos. Ainda por cima porque nem tudo quanto procede nas

nações avançadas, vai obrigatoriamente proceder em outras nações. Talvez

aí esteja um ponto esquecido nessa época de globalização: mesmo que
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organizações atuem em escala mundial, a realidade do Marketing pode

conservar idiossincrasias regionais (ENGEL et aI., 1994).

Mas, diante dos enormes ganhos potenciais que de esforços de pesquisa

podem advir, justificam-se plenamente quaisquer iniciativas que venham a

jogar mais luzes sobre a gestão integrada de preços. O desafio para futuros

trabalhos é desenvolver tanto sólida teoria quanto diretrizes práticas para os

gerentes, de modo que estes possam desenvolver e implementar sistemas de

marketing aptos a capturar o máximo do potencial legítimo de desempenho

financeiro.
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