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Resumo 

De acordo com o Modelo na Perspectiva Comportamental (Fox
ali, 1990; 1997; 1998), o comportamento do cQnsumidor ocorre 
na interseção entre o cenário de consumo e a história de apren-
dizagem do indivíduo, a qual sinaliza conseqüências aversivas e I 233 

reforçadoras informativas (i.e., nível de status) e utilitárias (i.e., 
valor do uso). Esse modelo foi adotado no presente estudo, com 
o objetivo de investigar os efeitos do nível utilitário de produ-
tos sobre a duração do comportamento de procura. Para tal, 
metodologias de observação direta (Oliveira-Castro, 2003) e de 
classificação de marcas (Foxall, Oliveira-Castro e Schrezenmaiel; 
2004) foram utilizadas. Foram realizadas 1020 observações de 
compradores em situação real de procura para dois produtos 
selecionados (Maionese e Biscoito Doce). O instrumento para 
classificação do nível utilitário foi elaborado de modo análogo 
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ao de nível informativo (Pohl, 2004) e respondido por 232 con
sumidores. O questionário buscou identificar o quanto diferentes 
atributos podem aumentar o valor dos produtos. A classificação 
dos atributos baseou-se, em parte, nos resultados de ANOVAs, 
com o auxílio de testes Post Hoc (Tukey). Os resultados indicaram 
maior tempo de procura para o maior nível de benefício utilitário 
para apenas um dos produtos, sugerindo que essa relação pode 
ser específica para diferentes categorias de produtos. 

Palavras - chave: análise do comportamento; comportamento do 
consumidor; comportamento de procura; atributos dos produtos; 
marketing. 

Effects of utilitarian benefit levei on 
the duration of search behavior for 
products 

Abstract 

According to the Behavioral Perspective Model (Foxall, 1990; 
1997; 1998), consumer behavior occurs at the intersection of the 
consumer behavior setting and the individua!'s learning history, 
which signals aversive and reinforcing informational (e.g., status 
level) and utilitarian (e.g., value in use) consequences. This model 
was adopted in the present study with the purpose ofinvestigating 
the effects of the utilitarian level of products upon the duration 
of search behavior. Direct observation (Oliveira-Castro, 2003) 
and brand classification (Foxall, Oliveira-Castro e Schrezenmaier, 
2004) methodologies were adopted. 1020 observations ofbuyers 
searching for two products (mayonnaise and sweet biscuits) in real 
situations were conducted. The instrument to classify utilitarian 
level was developed analogously to that used for informational 
levei (Pohl, 2004) and responded by 232 consumers. The ques
tionnaire attempted to identify how much different attributes can 
increase the value ofthe products. The classification of attributes 
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was based, in part, on the results from Anovas with the support of 
Post Hoc tests (Tukey). Results indicated longer seaI'Ch duration 
with higher levei of utilitarian benefits for one of the products, 
suggesting that this relation might be specific to different product 

categories. 

Key words: behavior analyis; consumer behavior; search behavior; 
product attributes; marketing. 
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Introdução 

A Psicologia do Consumidor possui uma enorme diversi
dade de fenômenos de interesse, entre eles analisar o que as pes
soas compram, por que, quando e com que freqüência compram, 
como usmn, procuram e avaliam os produtos e serviços, buscando 
compreender, analisar e intervir sobre o comportamento do con
sumidor, de modo a produzir melhora nas condições de procura, 
compra e consumo (Schiffman e Kanuk, 2000; Arnould, Price e 
Zinkhan, 2003; Engel e Blackwell, 1982). 

Os consumidores geralmente coletam informações antes 
de efetuar as suas compras, procurando por bons preços, boas 
condições de pagamento, marcas específicas, características dos 
produtos, etc. (Oliveira-Castro, 2003). Diversas variáveis que 
podem influenciar o comportamento de procura têm sido investi
gadas, entre elas o preço médio dos produtos (Darke, Freedman 
e Chaiken, 1995; Laroche, Saad, Browne, Cleveland e Kim, 2000; 
Urbany, Dickson e Kalapurakal, 1996). Recentemente, pesquisas 
têm sido realizadas tendo como base a análise do comportamento, 
que propõe uma interpretação do comportamento de procura 
por produtos em situações reais (vs. em laboratório) de consumo. 
Essas pesquisas têm mostrado que: a) a duração da procura por 
item é maior para produtos com média de preço maior (Oliveira
Castro, 2003); b) o efeito da diminuição da procura parece estar 
relacionado à média do preço, e não à variância do preço (Ro
drigues-Neto, 2003); c) a duração da procura diminui de acordo 
com o aumento do nível informativo das marcas (Pohl, 2004); e 
d) o tempo da procura aumenta quanto maior for o número de 
alternativa de marcas (Dias, 2005). 

Dando continuidade a essas pesquisas, o principal objetivo 
do presente estudo foi investigar os efeitos do nível de beneficio 
utilitário (Foxall, Oliveira-Castro e Schrezenmaier, 2004) sobre a 
duração do comportamento de procura (Oliveira-Castro, 2003). 
A presente pesquisa adota o Modelo na Perspectiva Comporta
mental (BPM) (Foxall,1990; 1997; 1998), juntamente com uma 
metodologia de observação direta (Oliveira-Castro, 2003), para 
analisar e medir o comportamento de procura do consumidor. 
O nível utilitário foi medido por um questionário (Pohl, 2004), 
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respondido por consumidores de forma geral, que buscou iden
tificar o quanto consumidores julgavam que o preço base do 
atributo poderia ser aumentado por causa dele. Os resultados 
indicaram um maior tempo de procura por umdade escolhida 
para o maior nível de beneficio utilitário. 

Comportamento do consumidor 

Pesquisas sobre comportamento do consumidor têm como 
propósito identificar as suas necessidades, entend<;r o comp~rta
mento de consumo, identificar mercados-alvo, habltos e mldra, 
percepção de produtos, marcas e lojas, atitud.es antes e depoIs da 
compra e consumo, e a influência de estratégIas prom~Clo?-als. O 
desenvolvimento de conhecimento, nessa área, benefiCia diversos 
profissionais, pois torna possível pr~dizer a probabilidade de os 
consumidores reagirem a vários sinais ambientais planepdos por 
suas estratégias (Pohl, 2004). . 

Os estudos na área do comportamento do consumidor se 
iniciaram a partir da Psicologia Social, no fi~al dos anos ~O, com 
o uso de conceitos como atitude, comUlllCaçao e persuasao. MaIS 
tarde a área foi influenciada também pela Psicologia Cognitiva, 
incor~orando conceitos sobre memória, processament~ de infor
mação e tomada de decisão (cf. Jacoby, Johar e Morrm, 1998). 
Desde então, a abordagem social-cognitiva passou a ser dommante 
na área de pesquisa, o que traz, pelo menos, duas fontes. de preo
cupação (cf. Oliveira-Castro e Foxall, 2005). Em pnmelfo lugar, 
por reduzir a diversidade teórica da área (cf. Feyerabend, 1975), e, 
em segundo, pelo fato de as abordagens cognitivistas, bas,:adas em 
modelos causais de atitude-intenção-comportamento, nao terem 
sido capazes de predizer satisfatoriamente o comportamento das 
pessoas (cf. Davies, Foxall e Pallister, 2002; Foxall, 1997). Nesse 
contexto, uma abordagem analítico-comportamental pOSSUi 
características que a tornam uma alternativa promissora p,.a~a a 
área. Além de seus conceitos estarem embasados em um sohdo, 
sistemático e abrangente programa experime?,tal. de pesqUls~, 
essa abordagem tem enfatizado os efeitos de vanavelS sltuaClO~alS 
sobre o comportamento (e.g., Skinner, 1953). Por essas razoes, 
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vale considerar uma análise operante do comportamento do con
sumidor e, mais especificamente, do comportamento de procura 
por produtos, 

Modelo operante do comportamento 
do consumidor 

Proposto por Foxall (1990; 1997; 1998), o Modelo na 
Perspectiva Comportamental (Figura 1) (BPM - Behavior Per
spective Model) analisa o comportamento do consumidor a partir 
da tríplice contingência: antecedente, resposta e conseqüente, 
locahzando o comportamento do consumidor na intersecção do 
cenário comportamental (espaço) com a história de aprendizagem 
(tempo). Uma condição antecedente, com estímulos discrimina
tivos que sinalizam as prováveis conseqüências de uma resposta 
específica, pode ser caracterizada por uma loja, teatro, supermer
cado, que são exemplos de cenários para o comportamento do 
consumidor, por apresentarem diferentes eventos, que possivel
mente sinalizarão um ou mais de três tipos de conseqüências: 
reforçadores ou benefícios utilitários, reforçadores ou beneficios 
informativos, e conseqüências aversivas. 

nâriode 

oniumo 
espaço} 

- ___ ..j Comportamento de 
Consumo 

Reforço! Beneficio 
utilitário 

Conseqüência 
Aversiva 

Reforçol Beneficio 
informativo 

Figura 1: Modelo na Perspectiva Comportamental (BPM) 
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As conseqüências reforçadoras seriam, por exemplo, o 
fato de comprar um produto com boa qualidade por um preço 
baixo; as conseqüências aversivas, em contrapartida, estariam 
relacionadas com o fato de o comportamento de procura envolver 
custos, como dinheiro e tempo gastos na atividade (Oliveira
Castro, 2003). Assim, o comportamento de procura teria como 
objetivo, além de outros, o aumento na magnitude dos reforços 
(e.g., ganhos em qualidade) e diminuições dos custos (e.g., preço 
mais baixo). Segundo Oliveira-Castro (2003), a probabilidade de 
duração do comportamento de procura apresenta uma relação 
direta com as conseqüências reforçadoras e uma função inversa 
com os custos associados à sua emissão. 

O reforço utilitário refere-se a benefícios derivados dire
tamente da posse e aplicação do produto ou serviço, constituindo 
conseqüências mediadas pelo produto ou serviço. Consiste nos 
resultados práticos da compra e do consumo, ou seja, o benefício 
funcional, o valor de uso e satisfação económica, recebidos pelo 
consumidor na aquisição e uso do produto ou serviço. Um dos 
principais benefícios utilitários que está, por exemplo, geralmente 
associado a qualquer modelo de automóvel (tanto um Fiat Uno 
como um Audi) é o transporte porta a porta. 

Por outro lado, o reforço informativo consiste no feed
back sobre o desempenho do indivíduo (i.e. valor da troca), que 
resulta no nível de status social, de prestígio e aceitação, obtido 
pelo consumidor por adquirir O produto ou serviço. Portanto, 
o beneficio informativo é social, no sentido de ser mediado por 
outras pessoas (cf. Skinner, 1957), e pode ser obtido, por e
xemplo, pela posse de certos modelos ou marcas de automóveis 
(e.g. Mercedes Benz ou Audi). Assim, ao adquirir um produto, 
o consumidor estaria sendo influenciado por ambos os tipos de 
benefício (utilitário ou informativo), em diferentes níveis. Além 
das conseqüências reforçadoras, comportamentos relacionados 
ao consumo de bens e serviços também envolvem conseqüências 
aversivas ou punitivas, como, por exemplo, gastar dinheiro e 
tempo, ou receber um produto defeituoso (cf. AlhadefT, 1982). 
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Comportamento de procura por produtos 

o comportamento de procura pode ser identificado em 
VarIas situações cotidianas, como procurar por uma loja, um 
endereço ou um livro na biblioteca. De acordo com a análise 
proposta por Oliveira-Cas'tro (2003), o comportamento de 
procura, que antecede o ato de adquirir um produto, pode ser 
interpretado como um tipo de comportamento precorrente, in
fluenciado pelas conseqüências para o comportamento corrente 
ou final da seqüência (Oliveira-Castro, Coelho e Oliveira-Castro, 
1999; Oliveira-Castro, Faria, Dias e Coelho, 2002). Assim, a pro
cura de informações sobre o produto, como preço e qualidade, 
pode aumentar a probabilidade ou a magnitude de reforço para 
a resposta de comprar o produto, que seria a próxima resposta 
da seqüência, ou seja, a resposta corrente. 

Comportamentos precorrentes são definidos como 
respostas que aumentam a freqüência de outras respostas (cor
rentes) ocorrerem ou serem reforçadas (Skinner, 1969). O com
portamento de procura seria um precorrente não requerido 
pelas contingências programadas, já que ele pode não ocorrer 
ou ocorrer minimamente, sem interromper a resposta corrente 
(Oliveira-Castro et aI., 2002). O comportamento de procura 
pode não ocorrer ou ser mínimo, por exemplo, devido à falta 
de alternativas de marcas de um dado produto, nível de priva
ção ou limitação de tempo. A procura pode também ser mínima 
em situações nas quais os produtos, marcas e preços se mantêm 
constantes por longos períodos, e a pessoa tem longa experiência 
de compra durante tal período. Nesses casos, a pessoa provavel
mente compraria o mesmo produto da mesma marca sem muita 
procura, pois ela já conhece todas as alternativas (Oliveira-Castro, 
2003). 
Muitas pesquisas têm procurado identificar as variáveis que influ
enciam o comportamento de procura por produtos, investigando 
tanto produtos de compra rotineira (e.g., Hoyer, 1984; Urbany, 
Divkdon e Kalapurakal, 1996) quanto bens duráveis (e.g., Beatty 
e Smith, 1987; Larovhe, Saad, Browne, Cleveland e Kim, 2000; 
Moorthy, Ratchford e Talukdar, 1997), e usando diversos méto
dos, baseados em observação direta (Hoyer, 1984), questionários 
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(Beattye Smith, 1987; Laroche et aI., 2000; Moorthy et aI., 1997; 
U rbany et aI., 1996) e experimentos (Darke e Freedman, 1993; 
Darke, Freedman e Chaiken, 1995). Os resultados de algumas 
dessas pesquisas têm indicado que aumentos no preço médio do 
produto a ser comprado estão associados a aumentos na quan
tidade de procura (e.g., Darke et aI., 1995; Laroche et aI., 2000; 
Urbany et aI., 1996). 

Adotando uma abordagem analítico-comportamental e 
utilizando uma metodologia de observação direta, em situações 
reais de compra, Oliveira-Castro (2003) investigou o efeito do 
preço do produto sobre a duração do comportamento de pro
cura dos consumidores em um supermercado. Constatou que 
a duração da procura por unidade de produto selecionado foi 
significativamente maior para produtos com preços-base mais 
altos. Dando continuidade a esse estudo, Rodrigues-Neto (2003) 
verificou, separadamente, os efeitos das médias e da variação 
(desvio padrão) dos preços dos produtos. Os resultados corrobo
raram os de Oliveira-Castro (2003) e mostraram que a duração de 
procura, apesar de ter sido mais longa para o produto com maior 
variação de preço, a diferença não foi significativa, sugerindo que 
a média de preço de um produto pode ser uma dimensão mais 
discriminável do que a variação de preço. 

Seguindo a mesma metodologia, Pohl (2004) investigou 
o efeito do nível informativo das marcas sobre a duração do 
comportamento de procura, baseando-se em pesquisas anteriores 
sobre escolhas de marca de produtos de supermercados (Foxall 
et aI., 2004). As marcas de três produtos foram classificadas em 
três níveis de beneficio informativo, com base em resultados de 
um questionário (desenvolvido para a pesquisa) onde era soli
citado aos respondentes que classificassem o quanto as marcas 
eram conhecidas e o nível de qualidade de cada uma. Verificou 
que a duração da procura por unidade escolhida diminuiu com 
o aumento do nível informativo das marcas, significativamente 
para dois dos três produtos. 

Dias (2005) investigou o efeito da quantidade de marcas 
sobre a duração do comportamento de procura por produtos 
em supermercados, utilizando também uma metodologia de 
observação direta. Os resultados encontrados mostraram que o 
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número de alternativas é diretamente relacionado com tempo 
de procura, ou seja, quanto mais alternativas de marcas, maior 
é o tempo de procura. 

Tais resultados são importantes, pois se caracterizam como 
fundamentos para construção de uma base teórica consistente 
acerca do comportamento do consumidor. É nesse sentido que o 
presente trabalho também se insere,já que se propõe investigar 
uma variável bastante relevante para melhor explicar o compor
tamento de procura dos consumidores. 

Comportamento de procura e o nível utilitário 

Em uma situação de consumo real, é possível perceber as 
diversas variáveis que podem estar influenciando e determinando 
a maneira como o consumidor faz a sua escolha, e uma dessas 
variáveis refere-se às diferenças do nível utilitário entre produtos 
da mesma categoria. Partindo da premissa de que o comporta
mento de consumo pode produzir concomitantemente beneficio 
informativo (simbólico) e utilitário (valor de uso) (Foxall, 1990), 
é importante analisar o efeito de cada beneficio sobre a duração 
do comportamento de procura. 

Foxall, Oliveira-Castro e Schrezenmaier (2004) mediram, 
pela primeira vez, os níveis de beneficio utilitário e informativo 
programados pelas diferentes marcas de produtos alimentícios 
de supermercado. Para isso, os autores classificaram todas as 
marcas, de nove categorias de produtos, comprados por 80 par
ticipantes de um painel de consumidores no Reino Unido (TNS 
Superpanel), durante 16 semanas, com base em uma análise das 
contingências programadas pelos fabricantes (i. e., estratégia de 
posicionamento). Tendo como base uma análise de posiciona
mento das marcas combinada com o preço, foram identificados 
três níveis de benefício informativo (Grupo 1 - marcas próprias, 
que significavam economia no preço; Grupo 2 - marcas próprias, 
que não necessariamente significavam economia, e marcas espe
cializadas, mas pouco conhecidas; e Grupo 3 - marcas especia
lizadas, nacionais e muito conhecidas) e dois níveis de benefício 
utilitário (Grupo 1 - marcas que apresentavam formulações 
básicas ou simples de produtos; e Grupo 2 - marcas que con-
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tinham adição de algum atributo que justificasse o aumento do 
preço). Então, por exemplo, enquanto um biscoito da marca do 
próprio supermercado, posicionada como econõmica (algo como 
Pão-de-Açúcar Super Economia), do tipo maizena (formulação 
simples), seria classificada como Nível Informativo 1 e Utilitário 
I, um biscoito de uma marca nacional ou internacional conhecida 
(algo como Nestlé), do tipo recheado (formulação com adição de 
atributos), seria classificada como Nível Informativo 3 e Utilitário 
2. Os resultados indicaram que esse tipo de classificação de marcas 
possibilitou a identificação de diversos padrões de compra dos 
consumidores, tais como: a maioria dos consumidores compra, na 
maioria das vezes, marcas em um mesmo nível de benefício (Fox
all et aI., 2004); consumidores que compram predominantemente 
marcas classificadas em diferentes níveis apresentam diferentes 
elasticidades de demanda (Foxall et aI., 2004); e consumidores de 
produtos alimentícios de supermercado apresentam elasticidade 
de demanda significativa para preço, para benefícios utilitários 
e para benefícios informativos, em ordem decrescente de mag
nitude (Oliveira-Castro, Foxall e Schrezenmaier, 2005). 

Pohl (2004) elaborou um instrumento para medir o nível 
de beneficio informativo das marcas, visando a iden tificar o quão 
conhecidas eram as marcas e o quanto elas eram percebidas como 
de boa qualidade pelos consumidores, assumindo que marcas 
muito conhecidas e de boa qualidade apresentariam alto nível 
de benefício informativo. Uma das vantagens dessa metodologia 
está relacionada ao fato da medida ser independente do preço 
da marca. O preço não está necessariamente associado à força 
da marca (Pohl, 2004), além disso, o preço pode ser alterado 
devido a acréscimos de atributos (i.e., benefícios utilitários) que 
não têm relação com a marca propriamente dita. Esse é o caso 
do automóvel com ar-condicionado, o qual geralmente é mais 
caro para qualquer marca (cE. Oliveira-Castro et aI., 2005). Essa 
metodologia permite medir diferenciação de marca com base 
nas respostas de consumidores. Vários autores têm procurado 
identificar medidas de valor de marca baseadas nas respostas 
dos consumidores, sendo que todos têm incluído, dentre várias 
outras medidas, fatores relacionados à percepção de qualidade 
e familiaridade com a marca (e.g., Keller, 1993; Netemeyer et 
aI., 2004). Essa metodologia pode também ser usada para medir 
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efeitos de ações de marketing e mesmo definir quando vale a pena 
investir em diferenciação de marca (cf. Oliveira-Castro, Pohl e 
Dias, 2006), 

O presente trabalho investiga os efeitos dos níveis de be
neficio utilitário dos produtos, empregando, de maneira análoga 
ao de informativo, um instrumento para medir o nível utilitário 
dos atributos referentes a dois produtos alimentícios, Uma vez que 
a categorização do nível utilitário de um determinado produto 
é baseada na comparação dos atributos oferecidos por suas dife
rentes formulações, o questionário desenvolvido levou em conta, 
as possíveis diferenças entre os atributos ofertados na categoria 
dos produtos analisados, 

Método geral 

Observações 

Dados sobre comportamento de procura foram obtidos 
através da observação de consumidores que compravam produtos 
(selecionados para pesquisa) em três lojas pertencentes a duas 
redes de hipermercados e em quatro lojas de um supermercado 
local de Brasília, DF, totalizando 1020 observações de situação 
de compra ao longo de 28 semanas, As observações foram feitas 
por alunos da graduação e pós-graduação em Psicologia da U ni
versidade de Brasília, participantes do Grupo de Pesquisas em 
Comportamento do Consumidor (Consuma). 

Os questionários para identificação do nível de beneficio 
utilitário dos atributos foram respondidos por 232 pessoas, con
sumidores brasileiros, homens e mulheres, com uma média de 
idade de 40 anos. Essa coleta também foi realizada pelos membros 
do grupo Consuma, ao longo de duas semanas e, após a finalização 
das observações de compras nos supermercados, os questionários 
foram aplicados a pessoas escolhidas por conveniência, sendo que 
os consumidores que responderam os questionários não foram 
os mesmos das observações de compra. 
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Equipamento e material 

Em relação à classificação dos atributos em níveis de 
benefício utilitário, foi elaborado um questionário que visava a 
identificar o quanto diferentes atributos (versão, embalagem, 
sabores) podem aumentar o valor dos produtos, características 
essas classificadas pelos consumidores e diretamente relacionadas 
a possíveis reforçadores utilitários. O atributo versão diz respeito 
à característica do produto que distingue os diferentes tipos do 
mesmo produto. O atributo sabores, diz respeito a diferentes 
gostos encontrados para o produto, e o atributo embalagem a 
diferentes tipos de recipientes para o mesmo produto. O ins
trumento para classificação do nível utilitário foi elaborado de 
maneira análoga àquele desenvolvido para a classificação do nível 
informativo das marca (Pohl, 2004). O questionário apresentava os 
atributos de cada produto, e os consumidores tinham de marcar 
o quanto eles julgavam que o preço básico do produto poderia 
ser aumentado por causa do atributo, com base em uma escala 
composta pelos seguintes valores: 0- Nada, 1- Pouco, 2- Media
namente e 3- Muito. 

Considerando que o reforço utilitário refere-se a benefi
cios derivados diretamente da posse e da aplicação do produto 
ou serviço, assume-se que cada produto tem um atributo ou uma 
combinação de atributos para aumentar o seu valor e aumentar 
a probabilidade de compra do consumidor. No caso do produto 
maionese, os diferentes números de atributos apresentados estão 
relacionados às características versão e embalagem. E, no caso do 
produto biscoito doce, às características versão e sabores. 

Procedimento 

A escolha dos produtos a serem observados para fornecer 
dados sobre comportamento de procura se baseou nos seguintes 
critérios: (a) apresentar grandes diferenças de preços, pelo menos 
o dobro, entre as marcas lnais caras e as mais baratas; (b) oferecer 
mais de seis marcas diferentes; (c) possibilitar a observação da 
duração da procura e registro da marca comprada (i.e., produ
tos muito pequenos, como sabonetes, dificultariam isso); e (d) 
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apresentar diferenças que dizem respeito a benefícios utilitários. 
Assim, foram escolhidos dois produtos para a pesquisa, maionese 
e biscoito doce. 

Para a cole ta dos dados de duração de procura, foi 
utilizado um procedimento de observação direta, que consistia 
em medü~ com um cronômetro, o tempo que os consumidores 
gastavam procurando pelo produto. O tempo total de procura 
consistia no período transcorrido desde o momento em que o 
consumidor olhava para a prateleira do produto até quando ele 
colocava o produto dentro do carrinho de compras. Ao longo 
dessa procura, o carrinho poderia estar em movimento desde que 
o consumidor mantivesse os olhos voltados para as prateleiras do 
produto. Caso O consumidor estivesse sem carrinho, o tempo era 
contado até o momento em que a pessoa pegasse o produto e se 
afastasse da prateleira. Os observadores se posicionavam a uma 
distância de aproximadamente cinco metros, com um carrinho 
de compra, e agiam como se estivessem fazendo compras ou es
perando alguém. Os consumidores foram observados na ordem 
em que apareciam, sem serem identificados, sendo descartados 
os dados de situações em que houvesse alguma interrupção ao 
longo da procura, como conversas e uso de telefone celular. 

As seguintes informações foram registradas ao longo 
de cada observação: tempo de procura; marca e atributos do 
produto; número de itens escolhidos; sexo do consumidor (mas
culino ou feminino); volume aproximado do carrinho (vazio, 
sem carrinho, médio ou cheio); companhia e tipo de companhia 
(homem, mulher ou criança); e promoção do produto. 

Além do tempo total da procura, foi analisado também o 
tempo por unidade selecionada, considerando que alguns con
sumidores selecionavam mais de um item, e que isso poderia in
fluenciar o tempo de procura (Oliveira-Castro, 2003; Rodrigues
Neto, 2003). Para isso, o tempo total foi dividido pelo número de 
itens colocados no carrinho, e a medida foi denominada tempo 
de procura/quantidade. Considerando os resultados de estudos 
anteriores, essa medida foi considerada a principal variável 
dependente da presente pesquisa. Além disso, foi calculada a 
variável tempo de procura /dinheiro (tempo total dividido pela 
quantidade de dinheiro que o consumidor gastaria pelos itens 
escolhidos), que tem mostrado grande importância em pesquisas 
anteriores. 

Efeitos do nível de benefiCIO ut;I,!áriO sobre a durJç,;o do comportamento de procura por produtos. 

O nível utilitário de cada produto foi medido com base 
na média dos valores conferidos por todos os respondentes aos 
atributos listados nos questionários. Com o objetivo de classificar os 
atributos em diferentes níveis de benefício utilitário, foi conduzida 
uma One-way ANOVA para testar se os atributos diferiam entre 
si. A classificação nos níveis utilitários foi realizada com base em 
uma combinação entre os resultados de testes Post Hoc (Tukey) 
de comparação entre as médias e as fatias de mercado de cada 
atributo (medida calculada de acordo com os dados coletados). O 
teste de comparação entre médias foi utilizado como indicador de 
possíveis pontos de corte da classificação, sendo c~mbinado com. a 
soma de fatia de mercado das marcas em cada mvel, que devena 
ser igualou superior a 15%. Quando o respondente deixava de 
classificar algum atributo de algum dos produtos, esses dados 
eram eliminados da análise. 

O método de pesquisa, quando adotado para cada produto 
separadamente, apresentou algumas diferenças entre os produtos, 
como o número de observações, atributos, classificação do nível 
utilitário e preços. Assim, a seguir será detalhado o método usado 
para cada produto. 

Método por Produto 

Maionese 

Observações. Para o produto maionese, foram realizadas 
561 observações de situação de compra e analisados 90 questio
nários. Os dados do produto maionese foram coletados em duas 
fases. Na primeira, foram realizadas observações diretas em quatro 
lojas pertencentes a uma rede de supermercados localizada em 
Brasília, que totalizaram 145 observações de situação de compra. 
Posteriormente, a continuação das observações foi realizada em 
três lojas de duas redes de hipermercados também localizadas em 
Brasília, obtendo-se 416 observações de compradores para esse 
produto. 
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Equipamento e material. O produto maionese apresentou 
12 atributos diferentes, sendo seis relacionados à característica 
versão (tradicional, limão, light, 0% de gordura, 0% de colesterol 
e sabores), e os outros seis relacionados à embalagem. (bisnaga, 
sachet, caixa, plástico, pet e vidro). O peso do produto maionese 
variou de 100 a 1000gr, e o preço médio para cada atributo 
relacionado à versão variou de R$ 0,43 (0% gordura) a R$ 1,51 
(sabores), e para cada atributo de embalagem variou de R$ 0,56 
(sachet) a R$ 0,92 (bisnaga) (Tabela 1). 

Tabela 1: Atributos e preços médios para o produto maionese. 

Procedimento. O procedimento foi aquele descrito no 
Método Geral, sem alterações. 

Biscoito Doce 

Observações. Para o produto biscoito doce, foram rea
lizadas 459 observações de situação de compra e analisados 142 
questionários. 

Equipamento e material. O produto biscoito doce apre
sentou 48 atributos diferentes, sendo 11 relacionados à caracter
ística versão (sequilho, sem recheio, rosquinhas, bolinhos, mini, 
waffer, recheado, com cobertura, cookies, pão de mel, petit gateau) 
e os outros 37 relacionados a sabores (tradicionais: coco, limão, 
baunilha, chocolate, chocolate branco, morango, leite; especiais: 
coco/maracujá, maracujá/chantilly, brigadeiro, flocos, bianco, 
napolitano, blaky, chocolate/avelã, invertido, banana/canela, ice
mint, iogurte/mel, doce de leite, coco/abacaxi, crocante, maracujá, 

Efeitos do n;-'el de benefíCiO utilitáriO sobre a duraCfÕo do comportamento de procura por produtos. 

meio a meio, mousse limão, mousse maracujá, truffa, leite/choco
late, chocolate/marshmalow, nozes, leite/glacê, leite/morango, 

. chocolate+chocolate, romeu e julieta, prestigio, goiaba e pão de 
mel). 

O peso do produto biscoito doce variou de 27 a 800gr, 
e o preço médio para cada atributo relacionado à versão variou 
de R$ 0,68 (rosquinhas) a R$ 3,08 (com cobertura), e para cada 
atributo da característica sabor o preço médio variou de R$ 0,64 
(coco/maracujá) a R$ 2,35 (pão de mel) (Tabela 2). 

Tabela 2: Atributos e preços médios para o produto biscoito doce. 

Bolinho 

0.91 Pão dt: 1llt:1 2,:\5 
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Procedimento. A alteração feita no procedimento do 
produto biscoito doce foi realizada em relação à observação dos 
consumidores. As observações foram realizadas através de filma
gens com câmeras, e os dados foram analisados em computador. 
Apesar do uso das câmeras, o método para coleta do tempo de 
procura foi o mesmo adotado para observação direta (Oliveira
Castro, 2003). As câmeras e o computador estavam instalados 
em uma loja pertencente a uma rede de supermercado local de 
Brasília -DF. Essa técnica tem o beneficio de não ser invasiva, per
mitindo analisar o nível de fidedignidade das observações entre 
observadores. Pode-se estender durante todo o dia de pesquisa e 
ainda ser combinada com a observação direta do comportamento 
do consumidor, à medida que a equipe de observadores necessite 
se dirigir às lojas para anotar preços, comportamentos, alterações 
de produtos, etc. (Underhill, 1999). 

Resultados e discussão 

Maionese 

Identificação dos níveis de benefício utilitários. A clas
sificação dos atributos para cada característica de produto em cada 
nível utilitário levou em consideração as diferenças significativas 
das médias entre grupos de atributos (Post Hoc Tukey) e a exi
gência de, pelo menos, 15% de fatia de mercado para cada nível 
utilitário (calculadas com base nos dados de observação de compra 
obtidos nas amostras). Isso foi feito com o objetivo de garantir 
uma quantidade mínima de dados em cada nível utilitário, para 
que o comportamento de procura por atributos de diferentes 
níveis pudesse ser comparado. Além disso, a utilização de dife
rentes níveis utilitários facilitaria a comparação dos resultados 
do presente estudo com aqueles encontrados na literatura (e.g., 
Foxall et aI., 2004; Oliveira-Castro et aI., 2005). 

A Tabela 3 apresenta os atributos da característica versão 
do produto maionese, as médias obtidas para cada atributo nos 
questionários, e a fatia de mercado (em porcentagem) associada a 
cada um dos níveis de benefício utilitário. Esses resultados foram 
obtidos com base em ANOVA e teste Post Hoc (Tukey), compa-

Efeitos do nível de beneficio ulditároo sobre a duração do comportBmento de procura por pmdutos 

rando-se as médias obtidas para cada um dos atributos com os 
dados dos 90 questionários válidos. Cada coluna na tabela indica 
um subconjunto de médias com médias estatisticamente diferen
tes (p = .05) dos outros subconjuntos. Apesar de os resultados su 
gerirem quatro subgrupos de atributos com base nas diferenças de 
médias, os atributos foram agrupados em três níveis de benefício 
utilitário, levando-se em consideração a exigência de pelo menos 
15% de fatia de mercado. 

Tabela 3: Teste POS( Hoc com os valores das médias de cada atributo versões de 
maionese. agrupamento dos atributos em níveis utilitários e a fatia de mercado as
sociada a cada nível. As diferentes colunas indicam que os valores das médias são 
estatisticamente diferentes (p=O,5) 

-------_._--------

Utilizando-se desse mesmo procedimento de análise das 
médias de cada atributo, a Tabela 4 apresenta os atributos da 
característica embalagem do produto maionese, as médias obtidas 
para cada atributo, e a fatia de mercado (em porcentagem) as
sociada a cada um dos níveis de beneficio utilitário. Apesar de os 
resultados sugerirem três subgrupos de atributos com base nas 
diferenças de médias, as marcas foram, nesse caso, agrupadas em 
dois níveis de utilitário, também se levando em consideração a 
exigência de, pelo menos, 15% de fatia de mercado. 
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Tabela 4: Teste Post Hoc com os valores das médias de cada atributo embalagem 
de maionese, agrupamento dos atributos em níveis utilitários e a fatia de melTado 
associada a cada nível. As diferentes colunas indicam que os valores das médias são 
estatisticamente diferentes (p = ,05). 

Resultados da duração da procura. A Tabela 5 apre
senta os resultados da duração da procura para as característi
cas versão e embalagem do produto maionese, mostrando a 
média das variáveis tempo total, tempo/ quantidade, e tempo/ 
dinheiro, para cada nível de benefício utilitário dos atributos, 
assim como o nível de significância das comparações estatísti
cas. Comparando o tempo/quantidade entre os diferentes 
níveis de benefício utilitário para a característica versão para o 
produto maionese, uma ANOVA indicou que a diferença entre 
as médias não foi significativa. Um teste Post Hoc (Tukey) de 
comparação entre as médias indicou que a duração da procura 
por quantidade foi, apesar de não significativamente, maior 
para atributos no Nível 3 do que para aqueles no Nível 2, e 
estes maiores do que os do Nível I, sugerindo, portanto, uma 
duração de procura maior para atributos de maior valor para 
os consumidores. Com relação às outras medidas de duração da 
procura, apesar de as médias de duração terem seguido a mesma 
tendência de aumento da procura conforme o aumento do nível 
utilitário, tais diferenças tampouco se mostraram significativas. 

Eleitos do nível de benefiCIO ulil,táno sobre a duraç~o do comportamento de procura por produtos. 

Tabela 5: Médias das medidas de duração da procura (tempo total medido em se
gundos) para cada nível de benefIcio milir;:í.rio para versão e embalagem do produto 
maionese. Os níveis de significância das ANOVA's (p) são apresentados para cada 

atributo. 

2 2i,99 o,ao 
Tempo tOlal 

" 
Tempo total! 2 21,24 O,i:1 
qllamidade 

" 
0,06 2 25,16 

0,82 
8,18 

Tempo total! 10,05 10,49 0,24 
dinheiro 2 

10,28 

P < O,o,~ 

Para a característica embalagem do produto maionese, 
umaANOVAindicou que a diferença entre as médias dos atributos 
não foi significativa. Testes Post Hoc (Tukey) de comparação entre 
as médias indicou que a duração da procura por quantidade fOI 
maior para o Nível 2 do que para o Nível I, não sendo, no en
tanto, significativa. Para as outras medidas de duração de procura, 
obteve-se a mesma tendência de aumento da procura conforme 
o aumento no nível utilitário, não sendo, porém, significativa. 

Discussão. Os resultados do produto Maionese apresenta
ram um tempo de procura por quantidade crescente, conforme o 
aumento do nível utilitário, sendo que, para a característica versão, 
os atributos do Nível I tiveram um tempo de procura menor do 
que os Níveis 2 e 3. Para a característica embalagem, o tempo de 
procura seguiu a mesma tendência com o tempo de procura ~o 
Nível I menor do que o NíveI2. Esses resultados, apesar de nao 
serem significativos, sugerem uma tendência do consumid~r a 
gastar um tempo maior de procura por atrIbutos de maIOr UIVei 

utilitário. Essa mesma tendência foi observada para as demaiS 
medidas de duração de procura, não apresentando, no entanto, 
nenhuma significância. Isso pode ser atribuído a uma pequena 
ou nenhuma influência do beneficio utilitário sobre a duração 
do comportamento de procura do consumidor, ou ao grande 
número de variáveis não controladas, 
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Biscoito doce 

Identificação dos níveis de benefício utilitário. A classi
ficação dos atributos para cada característica do produto biscoito 
doce, enl cada nível utilitário, seguiu o meSlllO critério de clas
sificação dos atributos para o produto maionese. 

A Tabela 6 apresenta os atributos da característica versão 
do produto biscoito doce, as médias obtidas para cada atributo nos 
questionários, e a fatia de mercado (em porcentagem) associada 
a cada um dos níveis de utilitário. Esses resultados foram obtidos 
com base emANOVAe teste Post Hoc (Tukey), comparando-se as 
médias obtidas para cada um dos atributos com os dados dos 142 
questionários válidos. Cada coluna na tabela indica um subconjun
to de médias, com médias estatisticamente diferentes (p = .05) dos 
outros subconjuntos. Apesar de os resultados sugerirem quatro sub
grupos de atributos com base nas diferenças de médias, eles foram 
agrupados em três níveis de beneficio utilitário, levando-se em 
consideração a exigência de, pelo menos, 15% de fatia de mercado. 

Tab~la 6: ~este. Post Hoc com os valores das médias de cada atributo embalagem 
versao de bISCOIto doce, agrupamento dos atributos em níveis utilitários e a fatia de 
mercado associada a cada nível. As diferentes colunas indicam que os valores das 
médias são estatisticamente diferentes (p =:: ,05). 

Efeitos do nível de beneficio utilitário sobre a duração do comportamento de procura por produtos. 

A Tabela 7 apresenta o Teste Post Hoc, com os valores 
das médias do valor utilitário de cada tipo da característica sa
bores do produto biscoito doce, agrupamento dos tipos em níveis 
utilitários, fatia de mercado (em porcentagem) associada a cada 
nível e nível de significância entre eles (p = ,05). Esses resultados 
foram obtidos com base em ANOVA e teste Post Hoc (Tukey), 
comparando-se as médias obtidas para cada um dos tipos com os 
dados dos 142 questionários válidos. Uma ANOVA,juntamente 
com o teste Post Hoc, (Tukey) foi realizada para os sabores in
dividuais dentro de cada tipo, porém os resultados mostraram 
muita sobreposição das médias entre os atributos, não sendo 
possível uma classificação mais especifica dos sabores que foram 
agrupados em apenas dois subconjuntos - tradicionais e especiais. 

Tabela 7: Teste Post Hoc com os valores das médias do valor utilitário de cada tipo 
da característica sabores do produto biscoito doce, agrupamento dos tipos em níveis 

utilitários, fatia de mercado associada a cada nível e nível de significância entre eles, 

0,000 

·p'" 0,05 
--~._------------_._------~----~--_ ... _ ... 

Resultados da duração da procura. A Tabela 8 apresenta 
os resultados da duração da procura pelas características versão e 
sabores do produto biscoito doce, mostrando a média das variáveis 
tempo total, tempo! quantidade, e tempo! dinheiro para cada nível 
de benefício utilitário, assim como o nível de significância das com
parações estatísticas. Comparando-se o tempo! quantidade entre 
os diferentes níveis de beneficios utilitários para a característica 
versão para o produto biscoito doce, uma ANOVA indicou haver 
diferença significativa entre as médias. Um teste Post Hoc (Tukey) 
de comparação entre as médias indicou que a duração da procura 
por quantidade diminuiu entre os Níveis 1 e 2 e aumentou entre 
os Níveis 2 e 3, sendo a diferença entre os níveis 1 e 2 significativa. 
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Os resultados de biscoito doce para característica versão sugerem 
uma duração de procura maior para atributos de maior valor para 
os consumidores, não sendo, porém, uma medida crescente entre 
os níveis. Com relação às outras medidas de duração da procura, 
elas seguiram a mesma tendência de diminuição da procura entre 
os Níveis I e 2 e aumento da procura entre os Níveis 2 e 3, não 
tendo sido tais diferenças, no entanto, significativas. Com base 
em uma ANOVA, os resultados da duração da procura por car
acterística sabores para o produto biscoito doce indicaram que a 

diferença entre as médias dos atributos não foi significativa. 

Tabela 8: Médias das medidas de duração da procura (tempo total medido em 
segundos) para cada nível de beneficio utilitário para versão e sabores do produto 
biscoito doce. Os níveis de significância das ANOVA's (p) são apresentados para cada 
atributo. 

Tempo total 0,72 
, 19,20 0,11 

3 

Tempo totaV 20,08 0,04* I 16,18 0,67 , 
12,82 <Juamidade 2 15,56 

Tempo total! I 0,24 I 12,80 , 10,60 0,11 
dinheiro 2 

·p~O,05 

Discussão 

Os resultados do produto biscoito doce apresentaram um 
tempo de procura por quantidade para a característica versão 
decrescente entre os Níveis I e 2 e uma diferença crescente entre 
os Níveis 2 e 3. O resultado do teste Post Hoc Tukey indica que 
os Níveis I e 2 são significativamente diferentes. Apesar de os 
resultados não apresentarem uma tendência crescente entre os 
níveis, eles também sugerem uma duração de procura maior para 
atributos de maior valor para os consumidores. 

Efeitos do nivel de benefício ut;i,tárlo sobre a duração do comportamento de procura por produtos. 

Para a característica sabores, o tempo de procura seguiu 
a mesma tendência, com o tempo de procura do Nível I maior 
do que o Nível 2. Esses resultados, apesar de não serem signifi
cativos, corroboraram os resultados do tempo de procura por 
característica versão de biscoito doce. 

Discussão geral 

O presente estudo procurou verificar os efeitos do nível de 
beneficio utilitário sobre a duração do comportamento de procura 
por produtos de supermercados. Para medir o nível utilitário, 
o trabalho se baseou no modelo comportamental (Foxall, 1990; 
1997; 1998) e no questionário que avalia o nível de beneficio 
informativo das marcas, segundo a opinião dos consumidores 
(Pohl, 2004). A duração do comportamento de procura foi me
dida com base em observação direta e com o auxilio de cãmeras 
de consuIIlidores que compraram dois produtos diferentes na 
categoria alimentícia. De forma geral, os resultados sugeriram 
que os atributos com maior nível de beneficio utilitário são os 
que têm maior tempo de procura, apesar de esses resultados só 
terem sido significativos para a característica versão de biscoito 
doce. Esses resultados, no entanto, não demonstram muita clareza 
quanto aos efeitos de beneficios utilitários. Algumas implicações 
teóricas, metodológicas e gerenciais serão discutidas a seguir. 

Comportamento de procura 

Os resultados do produto maionese apresentaram aumen
tos sistemáticos no comportamento de procura, com aumento do 
nível utilitário do atributo, apesar de esses aumentos não terem 
sido estatisticamente significativos. Já o produto biscoito doce, 
apesar de ter apresentado uma significância entre níveis para 
uma das características, não apresentou a mesma regularidade do 
produto maionese. Esses resultados não possibilitam esclarecer a 
possível relação entre o nível de beneficio utilitário e a duração do 
comportamento de procura do consumidor. Além disso, os acha
dos não corroboram os encontrados para nível informativo, em 
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que se observou diminuição do tempo de procura com o aumento 
do nível de beneficio informativo das marcas (Pohl, 2004). 

De acordo com Pohl (2004), aumentos no nível informa
tivo da .marca estariam associados a aumentos na fatia de mercado, 
penetração, lealdade, diminuições na elasticidade de demanda 
(e.g., menor sensibilidade a aumento de preço) e na duração da 
procura. O aumento no nível informativo não estaria associado 
a preços mais elevados, o que se explicaria pela familiaridade 
do consumidor com as marcas e ao fato de que as marcas mais 
vendidas serem as que mais entram em promoção. Na presente 
pesquisa, não foi possível identificar qualquer relação sistemática 
entre o aumento do nível utilitário com o preço médio do produto, 
tendo em vista que alguns atributos apresentaram maior nível 
utilitário e preços médios mais baixos e outros um menor nível 
utilitário com preços médios mais altos. Como os resultados não 
apresentaram uma relação com o preço médio, penetração, fatia 
de mercado, pode-se sugerir que a avaliação do beneficio utilitário 
pelo consumidor difere daquela do fabricante. Aqui, seria inte
ressante a sugestão de se investigar a classificação do fabricante 
(cf. Oliveira-Castro et aI., 2005) para os produtos utilizados na 
presente pesquisa, possibilitando uma comparação entre eles. 

Os resultados do produto maionese apresentaram aumen
tos sistemáticos no comportamento de procura, com aumento do 
nível utilitário do atributo, apesar de esses aumentos não terem 
sido estatisticamente significativos. Já o produto biscoito doce, 
apesar de ter apresentado uma significância entre níveis para 
uma das características, não apresentou a mesma regularidade do 
produto maionese. Esses resultados não possibilitam esclarecer a 
possível relação entre o nível de beneficio utilitário e a duração do 
comportamento de procura do consumidor. Além disso, os acha
dos não corroboram os encontrados para nível informativo, em 
que se observou diminuição do tempo de procura com o aumento 
do nível de beneficio informativo das marcas (Pohl, 2004). 

De acordo com Pohl (2004), aumentos no nível informa
tivo da marca estariam associados a aumentos na fatia de mercado, 
penetração, lealdade, diminuições na elasticidade de demanda 
(e.g., menor sensibilidade a aumento de preço) e na duração da 
procura. O aumento no nível informativo não estaria associado 
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a preços mais elevados, o que se explicaria pela familiaridade 
do consumidor com as marcas e ao fato de que as marcas mais 
vendidas serem as que mais entram em promoção. Na presente 
pesquisa, não foi possível identificar qualquer relação sistemática 
entre o aumento do nível utilitário com o preço médio do produto, 
tendo em vista que alguns atributos apresentaram maior nível 
utilitário e preços médios mais baixos e outros um menor nível 
utilitário com preços médios mais altos. Como os resultados não 
apresentaram uma relação com o preço médio, penetração, fatia 
de mercado, pode-se sugerir que a avaliação do beneficio utili
tário pelo consumidor difere daquela do fabricante. Aqui, seria 
interessante a sugestão de se investigar a classificação do fabricante 
(cf. Oliveira-Castro et aI., 2005) para os produtos utilizados na 
presente pesquisa, possibilitando uma comparação entre eles. 

Diferenciação de atributo 

A metodologia adotada para mensurar o nível de benefi
cio utilitário foi análoga àquela adotada para mensurar o nível de 
diferenciação de marcas do beneficio informativo (Pohl, 2004). 
Essa metodologia apresenta a vantagem de estar relacionada 
à avaliação do consumidor, ou seja, medir a diferenciação de 
atributos com base nas respostas de consumidores e de ser uma 
medida independente do preço do produto. Como encontrado 
no estudo sobre beneficio informativo, o preço não está neces
sariamente associado à medida de força da marca, se por força 
entendemos fatia de mercado, pois, dependendo do posiciona
mento da marca, ela pode apresentar alto preço e pequena fatia e 
vice-versa (cf. Oliveira-Castro et aI., 2005). Por outro lado, o preço 
do produto está geralmente associado a acréscimos de atributos no 
produto, como, por exemplo, no caso de um automõvel, em que 
o acréscimo de atributos, como ar-condicionado, gera o aumento 
do preço médio. Porém, na presente pesquisa, isso não pode ser 
comprovado, pelo fato de alguns produtos com níveis mais altos 
de utilitários nem sempre possuírem preços médios mais altos. 
Esse pode ser um caso particular da categoria alimentação, ou 
estar associado ao fato de a classificação dos atributos ter sido feita 
pelos consumidores e não pelos fabricantes. 
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Além de estar fundamentada em sistema teórico con
sistente, a metodologia proposta apresenta a vantagem de ser 
ext~emamente simples. O questionário faz apenas uma pergunta 
sobre os atributos de cada produto, o que torna a sua aplicação 
muito rápida e econômica. Do mesmo modo como ocorreu em 
relação ao questionário de informativo, um ponto que se deve res
saltar é a necessidade de especificar cuidadosamente o mercado 
ou segmento de interesse, pois a pontuação dos atributos pode 
mudar em função de vários fatores, como, por exemplo, o nível 
socioeconômico do segmento (marcas elite podem ser mal avali
adas por grupos de menor nível socioeconômico), nichos espe
cíficos relacionados a produtos (apreciadores de vinho ou clubes 
de jipes), dentre vários outros. No presente caso, por se tratar 
de produtos de compra rotineira, bastante comuns, a seleção dos 
consumidores que responderam ao questionário não se baseou 
em nenhum critério de segmentação definido previamente. 

A falta de relação linear sistemática entre aumento de 
nível informativo e tempo de procura, observada no presente 
trabalho, pode estar indicando que essa relação é especifica para 
cada categoria de produto. Nesse caso, ao contrário do nível 
informativo, que pode ser considerado como uma dimensão 
presente em quase todos os mercados, atributos relacionados 
ao nível utilitário de produtos são específicos a cada produto, e 
sua relação com outras medidas de desempenho de marca ou de 
produto, tais como tempo de procura, pode também ser específica 
a cada categoria. Os resultados sugerem, por exemplo, que, para 
maionese, versões mais sofisticadas estariam associadas a durações 
de procura maiores, o mesmo não ocorrendo para biscoitos doces. 
Tendo em vista a natureza da metodologia correlacionada adotada 
e a grande quantidade de variáveis não controladas, que são es
pecíficas de cada produto e cada mercado, não se pode concluir, 
no presente trabalho se essa relação é especifica a cada mercado 
ou se as medidas e procedimentos precisam ser aprimorados. 
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Implicações gerenciais 

A presente pesquisa apresenta algumas implicações 
gerenciais para os profissionais do varejo, particularmente 
supermercados. A possibilidade de medir o nível utilitário dos 
atributos, sabendo que grupos diferentes de consumidores 
concentram as suas compras em níveis específicos (cf. Foxall et 
aI., 2004), sugere a adoção de estratégias para que atributos de 
um mesmo nível possam ser mais substituíveis que atributos de 
níveis diferentes. A posição do gerente a ser adotada em relação 
ao estoque de produtos deve ser a de manter um estoque em 
todos os níveis de utilitário. Sabendo o tempo de procura que o 
consumidor gasta em média para cada nível, ele será capaz de 
repor o estoque de acordo com o comportamento do consumi
dor. 

Já para os fabricantes, os resultados do presente estudo 
sugerem a adoção da medida de nível utilitário dos atributos, 
facilitando o planejamento de estratégias, tais como investir mais 
em atributos já existentes ou em lançamento de atributos em 
níveis diferentes de utilitário. Esse tipo de medida pode possi
bilitar o acompanhamento do desempenho do produto com um 
instrumento menos sensível a variáveis temporárias de mercado, 
tais como promoções de curto prazo do próprio produto ou de 
concorrentes. Além disso, o uso da classificação dos atributos pe
los próprios consumidores pode mostrar mais facilmente para os 
fabricantes a aceitação ou o conhecimento desses atributos pelos 
consumidores. Mesmo que se venha a concluir, no futuro, com 
mais investigações, que os efeitos de nível utilitário dos produtos 
sobre a duração de procura são específicos para cada mercado, o 
que diminuiria o interesse acadêmico-científico pelo fenômeno, 
as informações ainda poderiam ser bastante úteis para gerentes 
que estão, de fato, interessados no comportamento específicos 
de suas marcas e produtos. 
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