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 To be without some of the things you want is 

an indispensable part of happiness. 

Bertrand Russell (1872-1970) 
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RESUMO 

 

 

Com a perspectiva de que as pessoas preferem e conseguem fazer melhores escolhas 

diante de muitas alternativas, a variedade no mercado consumidor vem sendo ampliada 

progressivamente. Contudo, estudos têm diagnosticado efeitos negativos do excesso de 

opções, como a diminuição da satisfação e o aumento do arrependimento pós-compra. A este 

panorama dá-se o nome de “paradoxo da escolha” (SCHWARTZ, 2007). Nesse sentido, a 

presente pesquisa procurou explorar o impacto do número de opções na satisfação do 

consumidor com o resultado e com o processo de escolha, utilizando conjuntos com 5, 10, 15 

e 30 alternativas. Além disso, buscou relacionar esses pontos com o perfil do indivíduo – 

identificados como maximizadores (que sempre querem o melhor) e satisficer (pessoas que se 

contentam com o suficientemente bom). Os resultados apontam que: (1) os efeitos negativos 

do excesso de opções limitam-se a domínios não familiares para o consumidor; (2) 

consumidores ficam mais satisfeitos com o resultado da escolha diante de conjuntos mais 

amplos; (3) o gênero masculino é aquele que apresenta aumento da satisfação com o resultado 

da escolha para conjuntos com mais opões, ao passo que o feminino não registra tal variação; 

(4) um maior número de opções afeta negativamente a satisfação das mulheres com o 

processo de escolha, enquanto que, para os homens, esse índice não varia; (5) os homens 

apresentam maior nível de maximização do que as mulheres; (6) maximizadores preferem um 

variedade ampla, ao passo que satisficers julgam conjuntos com poucas ou muitas alternativas 

como adequados de forma equivalente.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 No dia-a-dia, as pessoas deparam-se o tempo inteiro com a necessidade de fazer 

escolhas, desde esferas mais relevantes – como educação, carreira e relacionamento amoroso 

–, até questões corriqueiras. O processo de compra do consumidor é, também, uma situação 

em que o indivíduo precisa tomar decisões, que podem ser de maior ou menor complexidade 

de acordo com a aquisição feita. Na literatura, costuma-se identificar um conjunto de cinco 

etapas pelas quais ele passa: reconhecimento da necessidade, busca de informação, avaliação 

das alternativas, decisão de compra e experiências pós-compra (KOTLER, 2000; SOLOMON, 

1999; SHETH, MITTAL e NEWMAN, 2001). Nesta quinta fase, estudos recentes têm 

proporcionado novas contribuições sobre a realidade do mercado.  

 A fim de obter clientes cada vez mais satisfeitos, que encontram exatamente o que 

procuram, empresas têm investido em uma ampla diversificação do leque de oferta 

(SCHWARTZ, 2007). Essa conduta parte de um pressuposto econômico ocidental que 

considera a liberdade de escolha como fundamental para o bem-estar das pessoas, e sua 

restrição como prejudicial (BOTTI e IYENGAR, 2006). Segundo Amartya Sen (2000), a 

expansão da liberdade – que acaba sendo central para o desenvolvimento de um país – 

permite ao sujeito sentir-se mais completo socialmente, participando e interagindo com o 

mundo ao seu redor e, deste modo, desfrutando de uma vida mais rica e desimpedida. 

 Em termos práticos, Cross (2000) traz que, desde os anos de 1970, o número de itens 

diferentes nos supermercados norte-americanos tem dobrado aproximadamente a cada década, 

seguindo uma idéia de soberania do consumismo nas ações da sociedade ocidental 

contemporânea. Como ilustração, em um estabelecimento de porte médio neste mesmo 

ambiente, Schwartz (2007) fez um levantamento e descobriu o seguinte: havia 85 tipos e 

marcas de bolachas crocantes; 285 variedades de biscoitos; 85 sabores e marcas de sucos; 40 

opções de pasta de dentes; 116 de creme para pele e 360 tipos de xampu; 275 qualidades de 

cereal; 15 variedades de azeite extra virgem; e 175 tipos de chá em saquinho. Isso daria 

apenas uma idéia da enorme diversidade de produtos que é oferecida ao consumidor de classe 

média hoje. 

 Contudo, na medida em que as organizações mantêm tal ritmo de reprodução, 

presumindo, ordinariamente, que “mais é melhor”, foge-lhes ao conhecimento alguns efeitos 

indesejados. A chamada dissonância cognitiva – desconforto ou ansiedade que o cliente sente 

depois de comprar algo, em função da incerteza de ter feito a melhor escolha (SHETH et al., 
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2001), é primeiro o primeiro elemento nesse sentido, mas não é mais o único. O que se nota é 

que o aumento excessivo de alternativas vem transformando compras que antes podiam ser 

simples e triviais em processos mais complexos, demandando, de tal modo, mais tempo e 

energia, que o consumidor se sente desestimulado a tomar uma decisão (IYENGAR e 

LEPPER, 2000). Além disso, a tendência de as pessoas buscarem freqüentemente o melhor 

benefício está positivamente correlacionada com arrependimento e depressão; e 

negativamente correlacionada com felicidade, satisfação com a vida, otimismo e satisfação 

com o resultado das decisões (IYENGAR, WELLS e SCHWARTZ, 2006). Nesse ponto, entra 

o que Schwartz (2007) trata como o “paradoxo da escolha”. Segundo o autor, diferentemente 

do que se supõe, a maior diversidade de opções não estaria sendo bem sucedida, pois exige 

dos indivíduos mais esforço, além de tornar os equívocos mais prováveis e agravar as 

conseqüências psicológicas desses equívocos. Esse excesso, portanto, levaria a uma angústia e 

frustração, ao invés de uma euforia por parte do consumidor (IRONS e HEPBURN, 2007).  

 A simples redução do número de opções oferecidas, porém, parece não ser uma 

solução ideal, pois não leva em consideração a cultura e a atração dos indivíduos por uma 

oferta abundante (IYENGAR e LEPPER, 2000; KAHN, 1995) – mesmo que estes não 

percebam que tal provisão comprometa sua motivação e interesse nas atividades de compra 

(IYENGAR e LEPPER, 2002). A disponibilidade de muitas alternativas faz com que 

consumidores se sintam mais responsáveis pelas conseqüências da decisão: resultados ruins 

ou situações desagradáveis passam a ser relacionadas com uma incompetência em evitá-las, 

aumentando o sentimento de culpa e a insatisfação (BOTTI e MCGILL, 2006; SCHWARTZ, 

2007).   

 No tocante à maneira como o consumidor faz suas escolhas, identificam-se dois perfis 

distintos: maximizador (maximizer) que visa sempre a melhor dentre as alternativas, fazendo 

ampla busca até encontrá-la; e satisficer que se contenta com a primeira boa opção com que 

se depara (SCHWARTZ et al., 2002). De forma consistente, trabalhos científicos em várias 

áreas têm dado subsídios a isso, reforçando a idéia de que o primeiro desses perfis acaba 

sendo, de maneira contra-intuitiva, o mais prejudicado, na medida em que apresenta maiores 

graus de sentimentos como arrependimento, ansiedade e frustração com as escolhas 

(SCHWARTZ, 2007). 

Assim, estudos têm analisado os impactos do excesso de opções e comprovado seus 

efeitos negativos, contrapondo na avaliação, em geral, um conjunto pequeno de alternativas 

contra outro bastante amplo (e.g., 6 e 30, 6 e 24 em IYENGAR e LEPPER, 2000). Desta 

forma, pouco tem sido considerado em relação a cenários intermediários. Um dos primeiros 
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trabalhos a analisar esse ponto – propondo um possível número ideal de alternativas – é o de 

Reutskaja (2008), que compara o impacto de conjuntos de 5, 10, 15 e 30 opções sob a 

satisfação do consumidor com a decisão. Contudo, permanece desconhecido se o nível de 

desejo de maximização do indivíduo influi sobre esses resultados. Assim sendo, o problema 

trazido para esta pesquisa é o seguinte: de que forma o número de opções impacta na 

escolha de maximizadores e satisficers? 

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

 

 A compreensão, por parte das empresas, acerca do processo de compra do consumidor 

tem impacto direto na capacidade em oferecer um composto mercadológico adequado à 

satisfação e ao valor esperados pelo cliente (SAMARA e MORSCH, 2005). A predominância 

atual por uma oferta ampla e crescente como melhor meio para atingir tais objetivos, 

entretanto, parece já se apresentar como antiquada e imprópria.  

 Sendo assim, este trabalho busca trazer subsídios referentes ao chamado “paradoxo da 

escolha”, especialmente para a realidade brasileira, que se vê carente de estudos sobre o tema. 

As organizações aqui, mesmo que estejam conseguindo oferecer um leque de produtos de 

qualidade, podem estar distorcendo os benefícios em função do excesso de opções. Sem 

saber, a satisfação do consumidor – ponto fundamental para incrementar a intenção de 

recompra e o boca-a-boca positivo do cliente (KOTLER, 2000) – pode estar sendo 

comprometida. A evidência do problema, assim, é o primeiro passo para adequação de 

estratégias, visando sua solução.  

 O amplo sortimento, ao mesmo tempo, afeta a eficiência dos investimentos em 

propaganda, uma vez que os indivíduos tendem a permanecer comprando algo que é familiar 

para evitar os riscos psicológicos de uma mudança, como arrependimento e angústia 

(SCHWARTZ, 2007). Ou seja, a adaptação do composto que a empresa dispõe hoje, e não a 

sua mera expansão, pode evitar desperdícios – inclusive no setor produtivo –, tornando-a 

realmente mais competitiva. 

 Ademais importante em termos organizacionais, a identificação e o tratamento dos 

efeitos negativos traz ganhos de bem-estar para a sociedade (BOTTI e IYENGAR, 2006). O 

simples fato de a pessoa ocupar-se menos tempo com a tomada de decisão nas várias esferas 

em que é submetida, a deixa mais disponível para realizar atividades que lhe dão prazer, 
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contribuindo para o aumento de sua felicidade (BINSWANGER, 2006). Deste modo, o 

presente estudo traz contribuições para ambos os lados de uma relação comercial – empresa e 

cliente – e justifica a necessidade de que a produção intelectual em nosso país siga alinhando 

a teoria com aquilo que é vivido na prática do mercado.  
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1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

 Verificar como o número de opções ofertadas impacta na satisfação quanto à escolha 

de maximizadores e satisficers. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

• Analisar como o número de opções impacta na satisfação com o resultado da escolha. 

• Analisar como o número de opções impacta na satisfação com o processo de escolha. 

• Identificar a percepção de adequação do número de opções para o escolhedor.  

• Analisar se as avaliações e percepções do consumidor quanto à escolha são 

influenciadas pelo nível de maximização do indivíduo. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Neste capítulo são apresentadas as bases teóricas para o tema da pesquisa, que serão 

importantes para a proposta de investigação empírica. Inicialmente, é abordada a evolução do 

número de opções nas sociedades ocidentais, ilustrando-se com os exemplos e resultados de 

estudos já realizados. Em um segundo momento, são debatidas as estratégias adotadas por 

consumidores na hora escolher, registrando os diferentes impactos para o comportamento do 

indivíduo. 

 

 

2.1 O PARADOXO DA ESCOLHA 

 

 

 Enquanto nossos antepassados eram limitados em suas escolhas sobre comida e 

acomodação, por exemplo, atualmente dispomos de abundância no gênero alimentício e 

liberdade para viver em uma grande variedade de locais. O mais importante dessa evolução é 

que ela continua em curso, em ritmo cada vez maior e se espalhando para diversos domínios 

da vida das pessoas com os avanços da tecnologia (LENTON, FASOLO e TOOD, 2008). 

Economicamente falando, a base para isso encontra-se na identificação dos benefícios que a 

provisão de opções permite à população, como a maximização da utilidade (BOTTI e 

IYENGAR, 2006). Conforme Schwartz (2007) 

 

Quando as pessoas não têm escolha, a vida é quase insuportável. À medida que a 
variedade aumenta, como tem acontecido em nossa cultura de consumo, a 
autonomia, o controle e a libertação que essa variedade traz são poderosos e 
positivos (SCHWARTZ, 2007, p. 16). 
 

 Assim, com destaque às sociedades ocidentais, tem prevalecido a premissa do 

economista Amartya Sen (2000) que considera como elemento fundamental ao 

desenvolvimento de um país a eliminação de privações de liberdade, isto é, tudo que limita as 

escolhas e oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente sua condição de agente. Há 

uma associação entre o ato de escolher e a sua importância como pré-requisito para liberdade 

pessoal (SCHWARTZ et al., 2002). Ilustrativamente, o reflexo disso tem sido comprovado 

em diversos levantamentos específicos: a marca Levi Strauss produz cerca de 2200 variedades 
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de jeans para homens e mulheres (BAYUS e PUTSIS, 1999); o grupo de investimento do 

Deutsche Bank, DWS, oferece mais de 200 tipos de fundos de investimentos, enquanto a 

empresa de telecomunicação MCI, que oferecia 12 opções de serviços básicos em 1993, em 

2003 passou para mais de 400 (HERMANN et al., 2009), apenas para citar alguns casos. 

Além disso, quanto à alimentação, a diversidade chegou a tal ponto que as empresas 

conseguem produzir de acordo com o gosto exclusivo de cada cliente, estampando 

orgulhosamente, assim, o slogan “Have it your way”1 (IYENGAR e LEPPER, 2000; 

SCHWARTZ, 2007). Outro caso, ainda, é a multiplicação dos itens em supermercados norte-

americanos, que vem dobrando a cada década desde 1970 (CROSS, 2000), expandindo, 

conseqüentemente, o tamanho de suas estruturas – hoje, superiores a um campo de futebol e 

com mais de 60 mil itens (FASOLO et al., 2009b). Segundo Botti e Iyengar (2006), tal 

proliferação é largamente baseada em três argumentos: 

 
Primeiro, as opções facilitam o encontro das preferências; segundo, a provisão de 
opções geralmente pressupõe a competição entre os vendedores; e terceiro, sob 
modelos de procura ótimos, consumidores racionais iriam parar suas buscas caso os 
custos emocionais e cognitivos de escolha ultrapassassem seus benefícios (BOTTI 
e IYENGAR, 2006, p. 25).  

 

 Destarte, com o consumismo prevalecendo na cultura das sociedades contemporâneas, 

o número de opções nas mais variadas áreas tem aumentado consideravelmente, tornando, ao 

mesmo tempo, as escolhas mais difíceis de serem feitas (CROSS, 2000; HAYNES, 2009; 

IYENGAR e LEPPER, 2002).  Quando os consumidores não têm em mente um produto exato 

e ideal – o que não é incomum –, a busca em geral se torna mais complicada diante de grande 

sortimento (FASOLO, CARMECI e MISURACA, 2009a). A realização de uma compra 

envolve uma série de custos para o indivíduo que vão além do simples desembolso de 

dinheiro, ou seja, acaba também exigindo tempo, espaço, deslocamento, informação, 

memória, atenção, entre outros (HORNIK, 1984). Enquanto alguns desses custos diminuíram 

nas últimas décadas, pela concentração de lojas em centros comerciais, outros deles têm-se 

intensificado, devido a essa expansão constante de opções no mercado (BINSWANGER, 

2006). A possibilidade de escolher em um contexto de múltiplas alternativas tem benefícios 

claros, como aumentar as chances de se fazer uma escolha satisfatória (DECI e RYAN, 1991 

apud FASOLO et al., 2009a)2, mas, simultaneamente, ocupa as pessoas em decisões que 

deveriam ser simples (FASOLO et al., 2009a). Hewitt (1993), por exemplo, verificou no 

                                                 
1 Em inglês, “Tenha-o do seu jeito”. 
2 DECI, E. L.; RYAN, R. M. Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. In: STEERS, R. M.; 
PORTER, L. W. (Org.). Motivation and work behavior. 5. ed. New York: McGraw-Hill, 1991, pp. 44-58. 
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Reino Unido que o tempo médio diário gasto em compras subiu de 40 minutos na década de 

1960 para 70 minutos nos anos 90. Já nos Estados Unidos, país símbolo da liberdade 

econômica, a população é a que mais gasta tempo fazendo compras no mundo, freqüentando 

shoppings centers em média uma vez por semana (LANE, 2000). 

Em seu livro, Schwartz (2007) ilustra um episódio em que buscava comprar calças 

jeans em uma grande loja. Ao informar seu tamanho ao vendedor, este prontamente lhe 

perguntou qual dos modelos preferia: justo, largo, folgado, baggy, extrabaggy; com tecido 

stonewashed, tratado com ácido ou rasgado; com botões ou zíper; desbotada ou normal. 

Surpreendido, e na dúvida sobre qual seria o tipo ideal, o psicólogo relata: 

 

Experimentei todas as calças, verificando cada detalhe no espelho. [...] convenci-
me de que uma daquelas opções tinha de ser a melhor para mim, e estava decidido a 
descobri qual era ela. Escolhi, finalmente, o modelo largo [...]. Embora tenha me 
sentido satisfeito com a escolha, fiquei pensando que a gente não deveria levar o 
dia inteiro só para comprar calças. Ao criar todas aquelas opções, a loja certamente 
prestara um serviço aos clientes com diferentes gostos e tipos de corpo. Entretanto, 
ao aumentar exageradamente o leque de escolhas, também criara um problema 
novo que precisava ser resolvido. [...] a compra agora virara uma decisão complexa 
que exigia tempo, energia e uma boa dose de insegurança, ansiedade e temor 
(SCHWARTZ, 2007, p. 15-16). 

 

 A partir de observações como essa, vários pesquisadores passaram a encaminhar seus 

trabalhos na constatação de que, quando o número de alternativas aumenta, ultrapassando 

determinado nível, as pessoas, na verdade, começam a ter experiências menos gratificantes 

(HAYNES, 2009). Isso passa a contrariar teorias no campo da economia, psicologia e 

marketing, por exemplo, que consideram que a proliferação de opções não poderia fazer mal 

aos tomadores de decisão; pelo contrário trariam uma série de vantagens (SCHEIBEHENNE, 

GREIFENEDER e TODD, 2009).  

 Estudos mais antigos tratam dessa perspectiva, constatando uma ligação positiva entre 

a possibilidade de a pessoa escolher e sua motivação para realizar a tarefa, o desempenho 

conseguido, a não procrastinação, e a conseqüente satisfação com a vida (LANGER e 

RODIN, 1976; ROTTER e MULRY, 1965; SCHULZ e HANUSA, 1978). Ainda, a percepção 

de grande variedade de alternativas aumenta, indevidamente, a expectativa de sucesso para o 

indivíduo, criando a chamada “ilusão de controle” (LANGER, 1975). As pessoas que 

acreditarem estar realizando determinada atividade por escolha própria a farão com mais 
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dedicação do que aquelas que pensam que ele está sendo imposta (DEMBER, GALINSKY e 

WARM, 1992 apud IYENGAR e LEPPER, 2002)3. Em outras palavras, 

 

olhando para os dois lados da moeda, podemos supor que quando um homem 
percebe seu comportamento como derivado de suas próprias escolhas, ele irá 
estimar este comportamento e seus resultados; quando ele percebe seu 
comportamento como derivado de forças externas impostas, este comportamento e 
seus resultados, embora idêntico em outros aspectos ao comportamento de sua 
própria escolha, será desvalorizado (DECHARMS, 1968, p. 273 apud IYENGAR e 
LEPPER, 2002, p. 71)4. 

 

 Portanto, no mercado comercial há a idéia de que a abundância de alternativas seja 

capaz de aumentar a satisfação dos consumidores, dado que isso aumenta a probabilidade de 

eles encontrarem produtos ou serviços que melhor fechem com suas necessidades e interesses 

específicos (IYENGAR et al., 2006). O amplo sortimento em várias áreas leva consumidores 

a criarem expectativas maiores sobre satisfação e autoconfiança, que acabam não sendo 

concretizadas. Uma riqueza de produtos acaba ficando atrelada a maiores riscos psicológicos 

indesejáveis e custos econômicos, como tempo de pesquisa, insatisfação, arrependimento 

entre outros (FASOLO et al., 2009a; IYENGAR e LEPPER, 2000; 2002; SCHWARTZ et al., 

2002; SCHWARTZ, 2007). Assim, a superestimação dos benefícios da escolha gera o 

chamado “paradoxo da escolha” que sugere que “consumidores são simultaneamente atraídos 

e desestimulados diante do aumento de opções” (FASOLO et al., 2009b, p. 214). 

 Um dos primeiros e mais significativos trabalhos sobre o tema foi o de Iyengar e 

Lepper (2000) que, com a realização de três experimentos distintos, trouxeram evidências 

preliminares sobre o paradoxo. No primeiro deles, em um supermercado nos Estados Unidos, 

os pesquisadores encontraram que, enquanto uma exposição ampla de geléias, com 24 

variedades, atrai mais a atenção de consumidores do que em uma pequena, com 6 (60% dos 

freqüentadores se aproximaram do balcão, contra 40%, respectivamente), é nesta última que 

se verifica maior efetivação de compra do produto: 30% contra 3%. No experimento seguinte, 

estudantes universitários de um curso introdutório mostraram-se mais dispostos a escrever 

uma redação para obter pontos extras quando lhes foi apresentado uma lista de 6 temas 

possíveis ao invés de 30 (74% entregaram a atividade contra 60%). Além disso, as redações 

escritas com a gama de opções reduzida apresentaram melhor qualidade. Por fim, no terceiro 

estudo, pediram a participantes que avaliassem uma seleção de chocolates – uma com 6 e 

                                                 
3 DEMBER, W. N.; GALINSKY, T. L.; WARM, J. S. The role of choice in vigilance performance. Bulletin of 
the Psychonomic Society, v. 30, n. 3, 201-204, 1992.  
4 DECHARMS, R. Personal causation. New York: Academic Press, 1968. 
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outra com 30 – baseados na aparência e descrição. Foi-lhes, então, dada a possibilidade de 

escolher um dos chocolates para consumir. Diante disso, comparativamente, constatou-se que 

aqueles que fizeram uma escolha dentro da gama reduzida de opções, disseram-se mais 

satisfeitos com o sabor do chocolate escolhido do que aqueles que tiveram de decidir dentro 

da gama ampla. Assim, de forma geral, os resultados desses experimentos sugerem que 

quando existe um número exagerado de opções, a experiência subjetiva do consumidor sobre 

a alternativa escolhida pode ser menos prazerosa do que quando existe um número limitado. 

 A partir dessas evidências, vários trabalhos também passaram a ser conduzidos 

aprofundando a compreensão sobre o paradoxo. Haynes (2009), por exemplo, buscou analisar 

o fenômeno diante de diferenças menos extremas entre o conjunto de opções oferecido. O 

autor constatou que, de fato, os estudantes universitários utilizados em seus experimentos 

tiveram maior prazer em escolher um prêmio dentro de um conjunto maior de alternativas (10 

contra 3); dizendo, porém, sentir maior dificuldade e frustração sobre a decisão tomada.  

 Shah e Wolford (2007) também encontraram esse efeito – por vezes chamado tyranny 

of too much choice. Seu experimento consistiu em um balcão no corredor de uma 

universidade, onde os estudantes que passavam eram convidados a avaliar os produtos 

dispostos (canetas), podendo adquiri-los por um preço com desconto. O número de opções 

variava de 2 a 20, com acréscimos de 2 unidades por vez (i.e., 2, 4, 6, ... 16, 18, 20). À medida 

que a quantidade de alternativas aumentava de 4 para 10, a proporção de consumidores que 

efetuavam a compra elevava-se de 50% para 80%. Entretanto, essa proporção caía para 

apenas 30% quando, ao invés das 10 alternativas, tinha-se 18.  

 Como as escolhas para os consumidores muitas vezes são excludentes, um maior 

número de alternativas pode, inclusive, significar a não concretização de qualquer compra. O 

trabalho de Dhar (1997) verificou que diante de duas alternativas uma maior parte dos 

participantes acaba adiando a escolha quando esta necessariamente envolver abrir mão da 

outra (45% dos indivíduos postergaram sua decisão quando só podiam escolher uma das 

opções, contra 23% quando era possível escolher as duas). Para o autor, a incerteza quanto a 

qual a melhor das opções é o que retarda a escolha. Em outro estudo, Dhar e Simonson (2003) 

identificaram que, quando os atributos dos produtos passam a ser mais subjetivos (em 

oposição a dados concretos, como preço, medidas, etc.), a proporção de pessoas que adiava a 

decisão passava de 16% para 33%, sendo uma das explicações para isso a incerteza e medo do 

arrependimento.  

 Outro caso, Lenton et al. (2008) verificaram que, na busca por encontros via sites 

especializados na Internet, a expectativa das pessoas era alta quando a disponibilidade de 
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perfis de parceiros girava em torno 20 a 50 candidatos, mas, além desse número, começava a 

diminuir. Contudo, as experiências mais positivas pós-decisão eram ligadas a uma gama de 4 

a 20 candidatos, reforçando a idéia de que consumidores superestimam os benefícios de uma 

ampla oferta. Decisões envolvendo um grande número de opções podem se tornar muito 

complexas para a mente das pessoas, gerando certa pressão e levando a decisões piores 

(DIJKSTERHUIS e OLDEN, 2006), especialmente quando há um grande número de opções 

com as quais a pessoa não é familiar ou quando a comparação é complexa (HAYNES, 2009). 

 Sagi e Friedland (2007) demonstram que à medida que o número de alternativas 

aumenta, maior também fica a quantidade de arrependimento que a pessoa tende a sentir em 

função das decisões tomadas. Segundo os autores não apenas a mais atrativa opção não 

escolhida causa arrependimento, senão o agregado de atributos positivos de todas as 

alternativas não escolhidas acaba contribuindo para esse fenômeno. Vários estudos mostram 

que consumidores gostam de fazer escolhas e preferem uma ampla gama de opções em 

detrimento de uma pequena (CHERNEV, 2003; SCHEIBEHENNE et al., 2009). 

Relevantemente, isso é visto inclusive em crianças, como no trabalho de Kahn e Wansink 

(2004) que constatou, em uma série de experimentos, que elas preferem, assim como os 

adultos, comer mais doces quando percebem uma variedade alta. 

 Assim, em diversas situações que envolvem uma decisão, não apenas as pessoas se 

deparam com o crescimento constante do número de opções, como também tem de lidar com 

suas limitações (e.g., disponibilidade de tempo), bem como efeitos negativos produzidos 

dessas escolhas que muitas vezes não são claros (HAYNES, 2009). Isso significa que o 

próprio excesso de opções passou, não a prover, mas a restringir em certa medida a liberdade 

dos indivíduos, enquanto consumidores ou não (SCHWARTZ, 2007). Como conseqüência da 

provisão abundante, os indivíduos ficam praticamente impossibilitados de tomar decisões 

ótimas (GOURVILLE e SOMAN, 2005). Pesquisas recentes, mais uma vez, têm trabalho esse 

ponto encarando perfis de comportamento distintos dos indivíduos (maximizadores X 

satisficers), os quais são apresentados no item a seguir. 

 

 

2.2 A MAXIMIZAÇÃO DAS ESCOLHAS  

 

 

 Há mais de 50 anos, Simon (1955) introduziu uma importante distinção nas estratégias 

adotadas para realização de escolhas. Conforme o autor 
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A teoria econômica tradicional propõe a existência de um “homem econômico”, o 
qual sendo “econômico” é também “racional”. Presume-se que este homem tenha 
conhecimento sobre aspectos relevantes do seu ambiente [...], que tenha um sistema 
estável e bem-organizado de suas preferências e a habilidade de calcular qual das 
alternativas dispostas lhe permite atingir o ponto mais alto da escala de preferências 
estabelecida (SIMON, 1955, p. 99). 

  

 Segundo Simon (1957 apud IYENGAR et al., 2006)5, para maximizar o indivíduo 

procura a melhor opção e isso envolve uma busca exaustiva entre todas alternativas. Em 

oposição a isso, para se satisfazer a busca consiste em procurar algo que seja suficientemente 

bom até encontrar uma opção que atinja certo nível de aceitabilidade. No primeiro caso, 

temos a descrição de uma pessoa do perfil maximizador (maximizer), que visa o melhor 

dentro de um dado conjunto de opções; já no segundo exemplo, tem-se um satisficer
6, 

descrito como alguém que se contenta com a primeira boa opção (SCHEIBEHENNE et al., 

2009). O comportamento de um e de outro pode ser entendido na seguinte situação 

 

Compare as estratégias de um maximizador e um satisficer na seleção de um 
programa de TV diante das 400 opções disponíveis de canais a cabo. O 
maximizador iria fazer uma busca, explorando todos os canais, gastando tempo na 
escolha do programa que, ao final, pouco tempo ainda lhe restaria para ver o 
escolhido. Já o satisficer iria iniciar uma busca semelhante, porém pararia ao 
encontrar a primeira opção que considerasse aceitável, deixando o controle remoto 
de lado e de fato assistindo a quase todo o programa (IYENGAR et al., 2006, p. 
143). 

 

Com o intuito de identificar o nível de maximização do indivíduo – e, desta forma, 

poder verificar as conseqüências da tomada de decisão sob o perfil da pessoa – Schwartz e 

seus colegas (2002) realizaram uma série de experimentos, formulando uma escala para medir 

tal tendência. A chamada Escala de Maximização foi gerada a partir de uma amostra bastante 

heterogênea de 1.747 pessoas nos Estados Unidos, donde resultaram 13 itens que se 

subdividem em 3 diferentes fatores: estabelecimento de padrões elevados tanto pessoalmente, 

quanto para obtenção de objetos (e.g., não se contentar com a segunda melhor opção; tentar 

imaginar quais são todas as possibilidades de escolhas, mesmo aquelas não presente no 

momento da decisão); comportamento relacionado a compras – onde se inclui também a 

exigência em escrever um bom texto (e.g., achar difícil comprar um presente para um amigo; 

                                                 
5 SIMON, H. A. Models of man, social and rational: mathematical essays on rational human behavior. New 
York: Wiley, 1957.  
6 No livro de Schwartz (2007), este termo – em oposição ao maximizador – é traduzido como “alguém que se 
contenta com algo suficientemente bom” (p. 100). Por não haver palavra correspondente direta na língua 
portuguesa, neste trabalho será também utilizado, por vezes, o termo satisficer. 
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esforçar-se para escolher o melhor filme para alugar; ter dificuldade em encontrar as palavras 

certas, mesmo que esteja escrevendo uma simples mensagem para um amigo); e 

comportamento maximizador em termos gerais (e.g., trocar estação de rádio no carro para ver 

se há algo melhor tocando; buscar melhor oportunidade de trabalho, mesmo que satisfeito 

com a atual; imaginar que a vida poderia seguir caminhos bem diferentes).  

A partir dessa identificação, estudos constatam haver, por exemplo, uma ligação direta 

entre a tendência a maximização e o arrependimento. Este último atingiria muito mais a 

maximizadores do que aqueles que se contentam com o suficientemente bom, pelo chamado 

“remorso do comprador” (e.g., “se pelo menos eu tivesse entrado em mais uma loja”, “se pelo 

menos eu tivesse ouvido os conselhos do meu amigo”, etc.) (SCHWARTZ et al., 2002). Os 

indivíduos pertencentes ao primeiro grupo tenderiam a ficar mais aflitos em decorrência de 

uma escolha, em função de cogitarem não ter explorado opções melhores (CHOWDHURRY 

et al., 2009). Para Schwartz (2007) existe também uma correlação entre maximização e 

infelicidade, de forma que pessoas que buscam sempre a melhor opção seriam menos 

satisfeitas com a vida, menos felizes, menos otimistas e mais deprimidas do que as do outro 

grupo. 

Tal correlação aparece inclusive em decisões ligadas à profissão. Iyengar et al. (2006), 

identificaram que os maximizadores, em geral, estão mais bem colocados profissionalmente 

(sendo mais bem remunerados) e estudam nas melhores universidades; sentindo-se, porém, 

menos felizes com isso do que os satisficers, e levantando a questão: “o que as pessoas 

deveriam fazer se, quando obtêm o melhor, sentem-se pior?” (p. 149). Para Binswanger 

(2006) a associação de que mais dinheiro aumenta a felicidade ainda é muito forte, mas, na 

verdade, muitas pessoas não se dão conta de que estariam melhor se tivessem mais tempo 

livre e ganhassem menos. Particularmente para os maximizadores isso é relevante, pois eles 

investem muito tempo e esforço até conseguir tomar uma decisão, o que acaba aumentando os 

custos psicológicos do processo (CHUA e IYENGAR, 2006). 

De forma geral, Schwartz (2007) traz as seguintes constatações sobre como a 

tendência de maximização opera sobre esses dois perfis. Conforme o autor, em comparação a 

satisficers, os maximizadores tendem a: 

a) fazer mais comparações entre os produtos, tanto antes como depois da compra; 

b) levar mais tempo para decidir a respeito de um compra; 

c) ficar mais tempo comparando suas decisões de compra com as dos outros; 

d) apresentar uma probabilidade maior de se arrepender após realizar uma compra; e 

e) ser, geralmente, menos confiantes quanto às suas decisões de compra. 
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3. ESTRUTURA TEÓRICA E HIPÓTESES 

 

 

O capítulo anterior apresentou o tema do paradoxo da escolha, mostrando como o 

excesso de opções no mercado consumidor pode afetar o comportamento dos indivíduos. 

Neste capítulo são feitas associações entre essas estruturas teóricas, a fim de formular as 

hipóteses a serem testadas posteriormente para este trabalho. 

 

 

3.1 HIPÓTESES 

 

 

3.1.1 A satisfação em função do número de opções  

 

  

No nível individual, o aumento do número de alternativas implica custos e benefícios 

que dependem de fatores situacionais e psicológicos (REUTSKAJA, 2008). Os fatores 

situacionais são divididos em dois componentes: temporal e econômico. O consumidor típico 

– limitado pelo recurso do tempo – depara-se com um número sempre crescente de opções, 

que vem lhe exigindo um período de análise cada vez mais extenso (HAYNES, 2009). Fasolo 

et al. (2009a) indicam que o tempo gasto estimado para se tomar uma decisão é afetado pelo 

número de opções disponíveis. Desta forma, coloca-se que, mantidas constantes as demais 

variáveis, o custo de tempo para fazer uma escolha aumenta linearmente com o número de 

alternativas analisadas (REUTSKAJA, 2008). Já o fator econômico, relativo à noção de 

utilidade marginal decrescente da economia7, aponta que os benefícios aumentam com o 

número de opções, porém a uma taxa decrescente. Assim, cada unidade adicional de um bem 

que é oferecido ao consumidor reduzirá o valor que este dá ao conjunto desses bens 

(HOROWITZ, LIST e MCCONNELL, 2007). 

Os fatores psicológicos, por sua vez, também são divididos em duas categorias: 

cognitivo e psíquico. Segundo Bellman et al. (2006), a expansão do número de opções incorre 

                                                 
7 Segundo o economista Gregory Mankiw (2006), a utilidade é uma medida abstrata da satisfação ou felicidade 
do consumidor com um conjunto de bens, e a utilidade marginal de qualquer bem é o aumento dessa utilidade 
para cada unidade adicional do bem em questão. “Supõe-se que a maioria dos bens exibe utilidade marginal 

decrescente: quanto mais de um bem o consumidor tem, menor a utilidade marginal proporcionada por uma 
unidade a mais do mesmo bem” (p. 462).   
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no aumento dos custos cognitivos para o consumidor, tendo em vista que este deverá 

compreendê-las, compará-las, diferenciá-las, optando, em geral, por uma e tendo de eliminar 

as demais. O amplo sortimento de produtos, assim, pode adicionar custos cognitivos tais que 

cheguem a reduzir a atratividade da oferta (BOYD e BAHN, 2009; KAHN e WANSINK, 

2004), pois a capacidade humana de tomar decisões de forma eficiente é prejudicada à medida 

que a situação se torna mais complexa (STONE e KADOUS, 1997). 

O segundo componente dos fatores psicológicos, o lado psíquico, envolve tanto 

benefícios quanto custos. Em termos positivos, o aumento das alternativas pode conferir ao 

indivíduo maior liberdade percebida na decisão, elevando a satisfação e, conseqüentemente, o 

consumo (REIBSTEIN, YOUNGBLOOD e FROMKIN, 1975); criar maior senso de 

autonomia e autocontrole, fundamentais ao bem-estar e a motivação do ser humano 

(MOLLER, RYAN e DECI, 2006; RYAN e DECI, 2000; 2006); aumentar a atratividade do 

conjunto (IYENGAR e LEPPER, 2000); e também ampliar as chances de o indivíduo 

encontrar algo que atenda exatamente às suas necessidades (BOTTI e IYENGAR, 2006; 

SCHWARTZ et al., 2002). 

Já os custos pelo lado psíquico são relativos à natureza emocional, diferentemente dos 

cognitivos. Eles podem ser causados pela ansiedade ou desconforto sentidos ao decidir em 

condições de incerteza – acompanhado de arrependimento caso se entenda que a decisão foi 

equivocada –, o desgosto pelo erro e a auto-recriminação – as pessoas podem-se sentir ainda 

piores quando atribuem responsabilidade pelo erro a si próprias (LOEWENSTEIN, 1999). 

Também podem ser incluídas a falta de experiência ou familiaridade com a decisão em um 

determinado domínio e a presença de trade-offs
8
 complexos, em que é difícil determinar qual 

das opções é a mais adequada (TVERSKY e SHAFIR, 1992) – fazendo com que o 

consumidor, muitas vezes, postergue ou mesmo desista de fazer a escolha (DHAR, 1997; 

KAHN e WANSINK, 2004; SHAH e WOLFORD, 2007). É comum as pessoas 

desenvolverem certo apego a determinadas alternativas – sensação pré-factual de propriedade 

–, fazendo com que a seleção de uma gere um sentimento de perda relativo àquilo que deixou 

de ser escolhido (CARMON, WERTENBROCH e ZEELENBERG, 2003). 

O quadro a seguir resume como cada componente dos fatores situacionais e 

psicológicos incorrem em custos e benefícios em função do número de alternativas. 

 

 

                                                 
8 Trade-off é uma expressão que, em economia, define uma situação de escolha conflitante, isto é, quando uma 
ação que visa à resolução de determinado problema acarreta, inevitavelmente, outros (MANKIW, 2006). 
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Fatores Benefícios Custos 

Temporal – 
Crescentes 

(linearmente) 
Situacional 

Econômico 
Crescentes 

(taxa decrescente) 
– 

Cognitivo – Crescentes 

Psicológico 
Psíquico 

Crescentes 

(taxa decrescente) 
Crescentes 

 

Tabela 1 – Benefícios e custos da escolha em função do número de alternativas 
Fonte: adaptado de Reutskaja e Hogarth (2009, p. 199). 

 

Deste modo, tem-se que os benefícios e custos aumentam na medida em que o número 

de opções se eleva; o primeiro, porém, a uma taxa menor (taxa decrescente) que o segundo 

(taxa crescente). O resultado disso leva a idéia de satisfação definida como o benefício líquido 

(i.e., o saldo dos benefícios menos os custos), cujo gráfico, por conseqüência, terá um formato 

de U invertido em função do número de opções (REUTSKAJA, 2008). A figura a seguir traz 

a representação dessas constatações. 

 

 
Figura 1 – Satisfação como uma função do número de alternativas 

Fonte: Reutskaja (2008, p. 7). 
 

Em suma, custos e benefícios impactam na satisfação do consumidor com a escolha de 

forma negativa e positiva, respectivamente. Essa satisfação, por sua vez, pode ser dividida em 

dois elementos: a satisfação com o resultado da escolha (outcome satisfaction) – em que o 

consumidor avalia o quanto gostou da opção que decidiu escolher; e a satisfação com o 

processo de escolha (process satisfaction) – em que o indivíduo indica o quanto apreciou o 

fazer a escolha, isto é, o processo de decisão de compra (REUTSKAJA, 2008). 

  

 



 25 

Assim, formulam-se as seguintes hipóteses: 

H1a: A satisfação com o resultado da escolha terá o formato de U invertido em função 

do número de opções.  

H1b: A satisfação com o processo de escolha terá o formato de U invertido em função 

do número de opções.  

 

 

3.1.2 O nível de maximização do indivíduo e as percepções quanto à escolha  

 

  

 Conforme apresentado no capítulo de revisão teórica, Simon (1955; 1956) distinguiu 

as estratégias adotadas pelas pessoas ao fazer uma escolha. Para o autor, haveria a tendência à 

maximização, isto é, o comportamento no qual o indivíduo busca o melhor – o que exigiria 

examinar completamente todas as alternativas; e, em oposição a isso, haveria o satisficer, cuja 

procura visa encontrar algo “suficientemente bom”, pesquisando até encontrar uma opção que 

atinja certos parâmetros de aceitabilidade. Essas estratégias, contudo, trazem impactos 

diferentes no comportamento do consumidor. 

 Iyengar et al. (2006) notam que os maximizadores, em função desse anseio pela 

escolha perfeita, em geral conseguem obter resultados melhores do que os satisficers, mas 

acabam reportando menores índices de satisfação. Os autores ainda colocam que os 

indivíduos do primeiro grupo também se mostram mais “pessimistas, estressados, cansados, 

ansiosos, preocupados, oprimidos e desanimados ao longo do processo” (p. 147). Diante de 

muitas opções, o potencial para arrependimento aumenta para o maximizador, pois ele tende a 

criar expectativas muito altas que dificilmente são satisfeitas na realidade (CHUA e 

IYENGAR, 2006; IYENGAR et al., 2006; SCHWARTZ, 2007) e a sofrer com outras 

influências, como a comparação social e a dificuldade em decidir sozinho (PARKER, BRUIN 

e FISCHHOFF, 2007; SCHWARTZ et al., 2002).  

Em contrapartida, os satisficers, conforme Chowdhurry, Ratneshwar e Mohanty 

(2009), apresentam menor dissonância pós-compra, pois não seguem se questionando sobre as 

decisões após elas terem sido tomadas. Para os autores, a inevitável presença de trade-offs nas 

decisões que envolvem múltiplos itens ou atributos afeta mais as pessoas com tendência à 

maximização, pois as deixa na “eterna dúvida” se conseguiram otimizar determinada escolha. 

Aqueles que se contentam com algo suficientemente bom, por outro lado, raramente 

reavaliam escolhas feitas, preocupando-se menos com a descoberta de alternativas que 
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poderiam ser melhores e sentindo menor arrependimento (LUSK e NORWOOD, 2007; 

SCHWARTZ, 2007). As expectativas mais baixas e a menor preocupação em atribuir de 

culpa fazem com que indivíduos deste grupo tendam a ser mais felizes: enquanto satisficer 

conseguem esquecer um erro, maximizadores ficam remoendo uma experiência negativa 

(DESMEULES, 2002). 

Outra diferença entre os dois grupos está na preferência pela amplitude do sortimento. 

Maximização envolve gastar mais recursos para encontrar uma opção que seja melhor que 

aquela até então encontrada, ou seja, significa investir esforço a fim de incrementar a 

qualidade das decisões (DIAB, GILLESPIE e HIGHHOUSE, 2008). Assim, maximizadores 

têm maior motivação a examinar as alternativas existentes (CHOWDHURRY et al., 2009). 

Para eles, melhores resultados vêm de uma pesquisa mais abrangente (FASOLO et al., 

2009b). Estes indivíduos, portanto, preferem explorar um número maior de opções e 

informações, pois isso torna mais provável a descoberta da alternativa ideal (CHUA e 

IYENGAR, 2006; KIESEKOMS, PANDELAERE e MILLET, 2009). 

Com base nisso, formulam-se as seguintes hipóteses: 

H2: Para maximizadores, a satisfação diminui à medida que o número de opções 

aumenta.  

H3: Diante de conjuntos com muitas opções, maximizadores apresentarão índices 

menores de satisfação do que satisficers.  

H4: Para maximizadores, conjuntos que apresentarem maior número de opções serão 

julgados como mais adequados em relação aos que apresentarem menor número de opções.  
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 Este capítulo aborda aspectos metodológicos do presente estudo, descrevendo os 

procedimentos utilizados para a elaboração do desenho da pesquisa, coleta de dados, 

definição da amostra, técnicas de análise e teste de hipóteses. Para análise das avaliações do 

consumidor quanto à escolha, e a relação com o nível de maximização do indivíduo, foi 

utilizado um estudo experimental. Por meio deste método é possível lidar com situações 

controladas, avaliando o impacto do número de opções sobre o comportamento do 

consumidor. 

 

 

4.1 O ESTUDO EXPERIMENTAL  

  

 

A fim de testar as relações de causa e efeito (no caso, como o número de opções de um 

produto impactam nas avaliações de consumidores), a metodologia indicada para este estudo é 

a experimental. Segundo Malhotra (2006, p. 217), um experimento consiste em um “processo 

de manipulação de uma ou mais variáveis independentes e medição de seu efeito sobre uma 

ou mais variáveis dependentes, controlando ao mesmo tempo as variáveis estranhas”. 

Conforme Parra Filho e Santos (1998), é um fenômeno provocado artificialmente com o 

objetivo de verificar hipóteses. Dessa forma, uma das principais vantagens desse método é o 

fato de fornecer maior controle para o pesquisador, além de evidências mais convincentes de 

relações causais do que outras formas de estudos, como descritivos ou exploratórios. Ainda, 

os experimentos podem ser de campo – condições reais do mercado – ou de laboratório – 

cenários construídos que, por sua vez, possibilitam a minimização dos efeitos das variáveis 

estranhas, além de menor custo de aplicação (MALHOTRA, 2006). 

Relativo aos estudos de laboratório, coloca-se a artificialidade como uma das 

principais desvantagens (COOPER e SCHINDLER, 2002). No entanto, essa deficiência pode 

ser contornada pela familiaridade dos entrevistados com a situação manipulada e pelo cuidado 

do pesquisador na construção e no pré-teste de um cenário válido e fidedigno com o propósito 

do estudo.  

 Para a execução deste trabalho, portanto, partiu-se de uma pesquisa bibliográfica para 

compreensão do tema, seguida da construção de hipóteses que serão testadas na etapa 
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quantitativa da pesquisa, com a formulação de cenários para o experimento de laboratório. 

Conforme Dabholkar (1996), o método de cenário obtém melhores resultados quando as 

situações criadas e propostas aos respondentes são adequadas à realidade em que eles vivem, 

isto é, estes devem estar suficientemente familiarizados com os panoramas descritos. Assim 

sendo, o cenário de compra criado (a escolha de um sabor de torta doce) e cada questão do 

instrumento de pesquisa teve de passar por provas preliminares até a sua adequação. Essa 

etapa, geralmente chamada de pré-teste, teve, conforme Gil (2008), a função de evidenciar 

possíveis falhas na redação do questionário, complexidade ou desnecessidade de questões, 

imprecisão na redação, constrangimentos ao informante, exaustão, entre outros. 

 

 

4.2 DESENHO DE PESQUISA E INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

A maior parte dos estudos sobre o tema “paradoxo da escolha” realizou experimentos 

de campo, isto é, analisando o comportamento dos indivíduos em circunstâncias reais de 

mercado (e.g., supermercado, livraria, cafeteria, etc.). Para a presente pesquisa, infelizmente, 

as limitações financeiras e de disponibilidade de espaço adequado inviabilizaram 

procedimentos com a mesma qualidade. Contudo, com a revisão teórica, verificou-se que 

estudos recentes têm conseguido constatar tal efeito mesmo em experimentos de laboratório.  

Um dos principais trabalhos a guiar a presente pesquisa, nesse sentido, foi o de 

Reutskaja e Hogarth (2009), que trataram de como conjuntos com diferentes tamanhos (5, 10, 

15 e 30 opções) impactam na satisfação do consumidor quanto à escolha. Juntamente a ele, 

existem outros importantes estudos que identificam diferenças no comportamento de 

indivíduos maximizadores e satisficers, como de KIESEKOMS et al. (2009), IYENGAR et 

al. (2006) e SCHWARTZ et al. (2002). Conforme observado na literatura, no entanto, parece 

haver a lacuna para relacionar esses pontos, a qual, por meio da manipulação de cenários e 

teste de hipóteses, se dedica esta investigação.  

Para tanto, primeiramente foram analisados os instrumentos de coleta dos trabalhos 

acima referidos, visando a combinação de seus itens: satisfação do consumidor – com a 

escolha e com o processo de decisão – e percepção de adequação da quantidade ofertada 

(REUTSKAJA e HOGARTH, 2009), e a escala de maximização criada por Schwartz e seus 

colegas (2002). Essas medidas, em função de serem originais em língua inglesa, foram 

traduzidas para o português por meio da técnica da tradução reversa. Isso foi feito pelo autor e 
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pela orientadora deste estudo, ambos com suficiente domínio da língua estrangeira. Essas 

questões, bem como a precisão, clareza e compreensão do questionário como um todo, foram 

pré-testadas, sofrendo modificações até a perfeita adequação, conforme será apresentado ao 

longo deste capítulo.  

Paralelamente a isso, para formulação do cenário de compra, pensou-se em produtos 

cuja variedade de opções no mercado fosse, de fato, ampla, permitindo a composição de 

conjuntos com até 30 diferentes tipos. Ao mesmo tempo, para colocar o indivíduo diante de 

uma escolha com alternativas quase homogêneas, era importante que a diferença entre cada 

uma delas fosse muito pequena. Isso segue a mesma lógica aplicada no trabalho de Reutskaja 

(2008), que variava as opções em apenas um elemento, impondo, assim, custos ao indivíduo 

em conseguir determinar, diante de alternativas tão semelhantes, qual é a melhor. Naquele 

estudo, os entrevistados deveriam indicar que caixa de presente comprariam para embalar 

uma lembrança para um amigo9. A possibilidade de utilização desse mesmo item para a 

pesquisa em questão, no entanto, foi descartada por alguns motivos: inadequação do produto à 

cultura local, custos quanto à confecção do catálogo a ser apresentado aos respondentes 

(coloridos, com 120 variações) e necessidade de aplicação dos questionários de forma 

individual.10 

Assim, após vários cenários imaginados, um pareceu bastante propício: a compra de 

uma fatia de torta doce. Inicialmente, pensou-se em utilizar tortas de frutas, com alternativas 

variando apenas no sabor da fruta utilizada (i.e., as tortas continham os mesmo ingredientes, 

exceto pelo complemento “fruta”, formando tipos como: torta com ameixa, torta com laranja, 

torta com coco, etc.). No entanto, os pré-testes – que serão detalhados adiante – mostraram 

dois pontos determinantes para inadequação também dessa proposta: a dificuldade de os 

entrevistados imaginarem alguns dos sabores – em função do desconhecimento de 

determinada fruta – e a aparente rejeição por parte deles de qualquer uma das opções – 

motivados pelo desgosto de doces combinados com frutas. 

Desta forma, essa idéia de produto evoluiu para uma fatia de torta de chocolate com 

variações apenas em um complemento (e.g., torta de chocolate com avelã, com brigadeiro, 

com menta, etc.), que apresentou atratividade bem mais elevada para a população, conforme 

novos pré-testes, além do fato de todas as opções criadas serem de fácil compreensão e de real 

disponibilidade no mercado. Para, então, compor o cenário com até 30 tipos diferentes, foi 

                                                 
9 No trabalho de Reutskaja (2008), as opções de caixa de presente apresentadas aos entrevistados variavam 
apenas no aspecto visual, isto é, na cor (azul, vermelho, preto, etc.) e/ou no formato (quadrado, retângulo, oval, 
etc.). 
10 Para maiores informações, ver capítulo sobre método em Reutskaja (2008, p. 14).  
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feito levantamento em sites de confeitarias, buscando também identificar que ingredientes 

eram comumente utilizados, bem como os preços sugeridos. 

Com as 30 opções formuladas, ainda era preciso estabelecer uma metodologia para 

definir que sabores seriam incluídos em cada conjunto. Para isso, utilizou-se uma combinação 

de procedimentos de dois trabalhos. Baseado em Iyengar e Lepper (2000), fez-se uma 

pesquisa preliminar com consumidores para determinar quais eram os sabores mais e menos 

preferidos. Ao todo foram consultadas 15 pessoas, sendo 8 mulheres e 7 homens. Cada um 

deles recebeu uma folha com os 30 sabores listados, sendo solicitado que os elencasse por 

ordem de preferência – classificando de “1” (mais preferido) até “30” (menos preferido) 

(anexo A). Com essa seleção definida, era necessário estabelecer uma lógica para a escolha de 

5, 10 e 15 dessas alternativas, a fim de compor esses cardápios. Para isso, utilizou-se como 

base o trabalho de Kiesekoms et al. (2009) que formava os conjuntos sempre com as melhores 

opções disponíveis, para que aquele com o maior tamanho não fosse evidentemente o mais 

preferido. Essa lógica, de fato, parece a mais apropriada dentro do mercado, no sentido de que 

uma empresa estaria interessada em ofertar primeiramente aquilo que é mais demandado 

pelos consumidores.  

Assim sendo, o menor cardápio de tortas continha as 5 opções mais bem elencadas 

pelos respondentes (negrinho/brigadeiro, branquinho, doce de leite, leite condensado e 

bombom); o de 10 eram incluídas mais cinco subseqüentes (morango, chocolate branco, 

avelã, chocolate meio amargo e creme de baunilha); o de 15, mais cinco seguintes (cereja, 

coco, crocante, mousse de maracujá e amêndoas); e o de 30, mais as restantes (marshmallow, 

bolacha, framboesa, amendoim, nozes, laranja, ovos moles, banana, damasco, pêssego, café, 

menta, uva passas, ameixa e pistache). A fim de que a oferta fosse homogeneizada, destacava-

se no cenário que todas as tortas eram feitas com os mesmo ingredientes, diferindo apenas em 

um desses complementos. Visando a menor influência sobre a escolha do indivíduo, os 

sabores também eram listados em ordem alfabética. Os cenários encontram-se no Anexo B.  

Deste modo, até a adequação final do instrumento de coleta de dados, foram feitos pré-

testes com 14 estudantes de graduação da Escola de Administração da UFRGS, escolhidos 

por conveniência. Conforme Malhotra (2006), essa é uma etapa importante em que se utiliza 

de uma pequena amostra de entrevistados – extraídos da população da pesquisa real –, com o 

objetivo de identificar e aperfeiçoar o questionário. Desse grupo pré-testado, 7 deles 

responderam ao cenário de torta de fruta, o qual, conforme dito, acabou sendo modificado. Os 

7 restantes fizeram a escolha envolvendo a torta de chocolate. Em ambas as ocasiões, os 

entrevistados analisavam o instrumento, identificando problemas quanto ao cenário, 
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instruções, escalas e outros itens. Com isso, mudanças importantes foram feitas: necessidade 

de explicar os ingredientes que compunham a torta, destacando a variação apenas em um 

ingrediente à escolha do respondente; destacar que o entrevistado deveria escolher somente 

uma das opções oferecidas; inclusão de foto e preço do produto para dar maior realismo ao 

cenário; e adequação de escalas. O instrumento foi ainda pré-testado em uma sala de aula com 

24 alunos, momento no qual se constatou que já estava plenamente adequado e pronto para 

seguir sendo aplicado. O questionário completo encontra-se no Anexo C. 

 

 

4.3 PROCEDIMENTOS DE AMOSTRAGEM E DE COLETA DADOS 

 

 

A amostra total deste estudo é de 220 estudantes de graduação em Administração da 

UFRGS. A técnica de amostragem utilizada foi não-probabilística por conveniência, obtida 

em grupo de elementos dispostos convenientemente para o pesquisador (Malhotra, 2006), 

como é o caso de estudantes universitários. Para a coleta de dados, os professores 

responsáveis pelas disciplinas foram previamente contatados e concordaram em permitir a 

aplicação durante o horário de aula. Os questionários foram aplicados entre os dias 21 e 23 de 

outubro de 2009, nos turnos da manhã e da noite. 

 

 

4.3.1 Coleta, digitação e preparação dos dados 

  

 

Para a distribuição dos questionários aos alunos, previamente o pesquisador dava a 

seguinte explicação: “Estou realizando esta pesquisa para o meu trabalho de conclusão de 

curso. Meu objetivo é analisar o comportamento do consumidor no varejo, relacionando o 

perfil com as avaliações pós-compra. Para isso, pediria que vocês lessem com atenção a 

situação de compra proposta na primeira página para, depois, responderem às perguntas na 

segunda página. Obrigado”. Ainda, era perguntado se todos concordavam em participar para 

então iniciar a distribuição do questionário. O pesquisador também tomou o devido cuidado 

para selecionar turmas em diferentes semestres e aplicar os questionários em um curto espaço 

de tempo. Isso foi feito para evitar o comentário entre os alunos sobre a existência de cenários 
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diversos (i.e., com maior ou menor número de opções), o que poderia influenciar as respostas 

obtidas.  

Os dados foram, então, digitados no software SPSS 14.0, inspecionando visualmente 

se todos os questionários foram preenchidos corretamente. Ao final dessa verificação, foram 

excluídas três observações. Posteriormente, foi feita a preparação dos dados que, segundo 

Tabachnick e Fidell (2001), é essencial para garantir a validade dos pressupostos da análise e, 

conseqüentemente, dos resultados. Assim, foram realizadas análises de valores omissos 

(missing values), casos extremos (outliers), normalidade e homocedasticidade dos dados. 

A análise de missing values foi feita visualmente e, para seu tratamento, foi utilizada a 

substituição pela média, que é tido como o método mais amplamente empregado (HAIR et al., 

2005). Para os casos extremos, identificados como sendo notavelmente diferentes das outras 

observações (HAIR et al., 2005), foi feita a análise univariada com o Teste Z e, em seguida, o 

teste de detecção multivariado de outliers pela Distância de Mahalanobis. O primeiro deles 

identifica como extremo as observações fora de um intervalo de distribuição de mais ou 

menos 3 (HAIR et al., 2005), tendo sido eliminados dois questionários. Já no segundo teste, 

que se recomenda utilizar um nível de significância conservador (p < 0,001) (TABACHNICK 

e FIDELL, 2001; HAIR et al., 2005), foi excluído apenas mais um caso, restando 214 

observações à amostra. 

A normalidade se refere à forma de distribuição dos dados para uma variável métrica 

individual e sua correspondência com a distribuição normal que é o padrão de referência para 

métodos estatísticos. Para verificação da normalidade univariada dos dados, Hair et al. (2005) 

indicam os testes de assimetria (skewness) e curtose (kurtosis). Ambos foram satisfatórios, 

com valores entre 1 e -1, para o primeiro; e 3 e -3, para o segundo. Já para a normalidade 

multivariada, utilizou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov, que também apresentou resultados 

satisfatórios. 

Por fim, a homocedasticidade, que se refere à suposição de que as variáveis 

dependentes exibem níveis iguais de variância ao longo do domínio das variáveis preditoras 

(HAIR et al., 2005), foi testada utilizando a Estatística de Levene, não sendo necessário 

alterações. 
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5. RESULTADOS  

 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados da pesquisa quantitativa, iniciando-se 

pela caracterização da amostra, a qual também apresenta as preferências dos consumidores 

quanto ao sabor de torta escolhido. Posteriormente, é feita a relação entre o número de opções 

e o impacto na satisfação do indivíduo. O capítulo segue com a análise da escala utilizada 

para medir o nível de maximização do entrevistado, verificando se ela apresenta níveis 

satisfatórios para seu emprego na presente pesquisa. Isso é importante, pois, na seqüência, a 

média dos respondentes nessa escala servirá para dividi-los em grupos com alto nível de 

maximização (maximizadores) e baixo (satisficers). Essa identificação permitirá analisar, 

também, se tal tendência do indivíduo impacta na satisfação quanto à escolha. Por fim, são 

interpretadas as percepções do consumidor quanto ao tamanho do conjunto, buscando, assim, 

identificar um possível número ideal de opções a serem oferecidas. Cabe salientar que o teste 

estatístico utilizado para verificação de diferença significativa entre as médias foi o LSD com 

nível de significância de 0,05 (sinalizando-se quando usado nível de 0,10). 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA  

 

 

A amostra trabalhada no experimento consistiu de 214 alunos de graduação em 

Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sendo que o número de 

observações para cada um dos quatro cenários foi o seguinte: 47 para o cardápio com 5 

opções (22%), 57 para o de 10 opções (26,6%), 47 para o de 15 opções (22%) e 63 para o de 

30 opções (29,4%). O público é predominantemente jovem, com média de idade de 22,6 anos 

(d.p. = 4,53), sendo que 61% dos respondentes são homens. Ainda, 16,8% dos respondentes 

têm renda familiar de até três mil reais, 29% mais de R$3 mil a R$5 mil, 29,4% mais de R$5 

mil a R$10 mil e 23,8% acima de R$10 mil. 

Relativo à escolha de sabores das tortas pelos respondentes, o mais escolhido no 

cardápio de 5 opções foi de Bombom (com 38,8% dos casos), enquanto para todos os demais 

conjuntos predominou a preferência pelo sabor Morango (com freqüência de 22,8% no 

cardápio de 10 opções; 27,7% no de 15; e 17,5% no de 30), seguido pelo sabor Avelã (19,3%; 
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21,3%; e 11,1%, respectivamente). A tabela abaixo apresenta os resultados em todos os 

cenários. 

 
Cenário 

(Cardápio) 
Sabores Número de 

observações 
Freqüência (%) Freqüência 

acumulada (%) 
Bombom 18 38,3 38,3 
Branquinho 13 27,7 66,0 
Doce de Leite 3 6,4 72,3 
Leite Condensado 5 10,6 83,0 
Negrinho (brigadeiro) 8 17,0 100,0 

5 opções 

Total 47 100,0 - 
Avelã 11 19,3 19,3 
Bombom 8 14,0 33,3 
Branquinho 3 5,3 38,6 
Chocolate Branco 6 10,5 49,1 
Chocolate Meio Amargo 3 5,3 54,4 
Creme de Baunilha 1 1,8 56,1 
Doce de Leite 5 8,8 64,9 
Leite Condensado 3 5,3 70,2 
Morango 13 22,8 93,0 
Negrinho (brigadeiro) 4 7,0 100,0 

10 opções 

Total 57 100,0 - 
Amêndoas 2 4,3 4,3 
Avelã 10 21,3 25,5 
Bombom 4 8,5 34,0 
Branquinho 8 17,0 51,1 
Cereja 0 0,0 51,1 
Chocolate Branco 1 2,1 53,2 
Chocolate Meio Amargo 2 4,3 57,4 
Coco 1 2,1 59,6 
Creme de Baunilha 0 0,0 59,6 
Crocante (flocos de arroz) 0 0,0 59,6 
Doce de Leite 0 0,0 59,6 
Leite Condensado 1 2,1 61,7 
Morango 13 27,7 89,4 
Mousse de Maracujá 2 4,3 93,6 
Negrinho (brigadeiro) 3 6,4 100,0 

15 opções 

Total 47 100,0 - 
Ameixa 0 0,0 0,0 
Amêndoas 0 0,0 0,0 
Amendoim 1 1,6 1,6 
Avelã 7 11,1 12,7 
Banana 2 3,2 15,9 
Bolacha 2 3,2 19,0 
Bombom 6 9,5 28,6 
Branquinho 4 6,3 34,9 
Café 2 3,2 38,1 
Cereja 0 0,0 38,1 
Chocolate Branco 4 6,3 44,4 
Chocolate Meio Amargo 2 3,2 47,6 
Coco 3 4,8 52,4 
Creme de Baunilha 0 0,0 52,4 
Crocante (flocos de arroz) 0 0,0 52,4 
Damasco 2 3,2 55,6 

30 opções 

Doce de Leite 4 6,3 61,9 
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Framboesa 0 0,0 61,9 
Laranja 1 1,6 63,5 
Leite Condensado 4 6,3 69,8 
Marshmallow 0 0,0 69,8 
Menta 2 3,2 73,0  
Morango 11 17,5 90,5 
Mousse de Maracujá 2 3,2 93,7 
Negrinho (brigadeiro) 0 0,0 93,7 
Nozes 1 1,6 95,2 
Ovos Moles 0 0,0 95,2 
Pêssego 1 1,6 96,8 
Pistache 1 1,6 98,4 
Uvas Passas 1 1,6 100,0 
Total 63 100,0 - 

 

Tabela 2 – Freqüência das opções escolhidas em cada cenário 
 

 

5.2 O IMPACTO DO NÚMERO DE OPÇÕES NA SATISFAÇÃO 

 
 

O teste ANOVA é utilizado para dados métricos com duas ou mais amostras 

independentes (MALHOTRA, 2006), tendo a função de determinar a probabilidade de que 

diferenças em médias ao longo de diversos grupos ocorram apenas devido a erro amostral 

(HAIR et al., 2005). Dessa forma, para analisar o nível de satisfação dos respondentes em 

relação a cada cenário, realizou-se o teste ANOVA, conforme apresentado nas duas tabelas a 

seguir. A escala utilizada é de tipo Likert de 7 pontos, com extremos variando de 1 (Pouco) a 

7 (Muito). 

Na primeira tabela (tabela 3), verifica-se um aparente aumento do nível de satisfação 

com resultado da escolha para conjuntos maiores. O teste LSD (com nível de significância de 

0,10) mostrou diferença significativa apenas entre as médias dos cenários de 10 e 30 opções 

(F = 1,421, p = 0,238). Pode ser entendido, com isso, que um maior número de alternativas, 

ao contrário do que se pensava, é capaz de aumentar – e não de diminuir – a satisfação do 

consumidor com o resultado da escolha (negando, portanto, a hipótese H1a). Contudo, uma 

observação deve ser feita em relação à qualidade do produto trabalhado: enquanto os estudos 

já realizados sinalizavam o efeito negativo do excesso de opções sobre o consumidor 

envolvendo produtos de compra não habitual ou freqüente (e.g., geléias de frutas exóticas, 

caixas de presente, escolha de um prêmio), a presente pesquisa trata de uma situação em que o 

indivíduo provavelmente esteja familiarizado. Isso significa que o fato de ele ter realizado 

anteriormente escolhas semelhantes à proposta (i.e., compra de uma fatia de torta de 

chocolate), facilita a identificação de preferências e, conseqüentemente, a decisão. Assim, 
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para compras em que o indivíduo já tenha seu gosto definido, é possível que um maior 

número de opções aumente a satisfação com o resultado da escolha, uma vez que torna mais 

possível o encontro da alternativa preferida pelo consumidor. 

 
 Cenário 

(Cardápio) 
Média Desvio-

padrão 
N 

5 opções 5,96 1,16 47 
10 opções 5,91 1,09 57 
15 opções 6,15 0,98 47 
30 opções 6,25 0,86 63 

Satisfação com o 
resultado da escolha 

Total 6,07 1,02 214 
 

Tabela 3 – Satisfação com o resultado da escolha em função do número de opções 
 

Já na tabela 4, que apresenta os valores para a satisfação com o processo de escolha 

em função do número de opções, observa-se não haver diferença significativa entre as médias 

(F = 0,568, p = 0,637). Em outras palavras, o tamanho do conjunto não influi no quanto o 

consumidor aprecia fazer a decisão (negando, assim, a hipótese H1b). O gráfico 1 sintetiza as 

constatações sobre o impacto do número de opções na satisfação do consumidor. 

  
 Cenário 

(Cardápio) 
Média Desvio-

padrão 
N 

5 opções 4,81 1,51 47 
10 opções 4,56 1,80 57 
15 opções 4,42 1,39 47 
30 opções 4,73 1,61 63 

Satisfação com o 
processo de escolha 

Total 4,64 1,59 214 
 

Tabela 4 – Satisfação com o processo de escolha em função do número de opções 
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Gráfico 1 – Satisfação em função do número de opções 
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A relação entre o gênero do consumidor e ambas as satisfações apresenta resultados 

interessantes. Na tabela 5, que trata da satisfação com o resultado da escolha, os testes 

indicam não haver diferença significativa entre a média total de homens e mulheres 

(respectivamente, 6,01 e 6,16) (F = 1,069, p = 0,302). Contudo, analisando-se os cenários 

separadamente, algumas constatações podem ser feitas. Em primeiro lugar, nota-se que, 

enquanto as médias do público feminino não são significativamente diferentes (F = 0,285, p = 

0,836), para os homens percebe-se o aumento da satisfação diante de cardápios com mais 

opções: a satisfação com o resultado da escolha é significativamente superior com 30 opções 

(6,34) em comparação a 5 e 10 alternativas (5,71 e 5,62, respectivamente) (F = 4,465, p = 

0,005). Em segundo lugar, verifica-se que a média feminina é significativamente maior que a 

masculina apenas diante de 10 opções (6,29 e 5,62, respectivamente) (F = 5,266, p = 0,026). 

Com isso, pode-se colocar que, para as mulheres, a satisfação com o resultado da escolha 

independe do tamanho do conjunto (apresentando média levemente acima de 6), ao passo que, 

para o gênero masculino, ela aumenta à medida que o conjunto se amplia, talvez 

ultrapassando a média feminina em algum ponto entre 10 e 15 opções. Através do gráfico 2 é 

possível visualizar essas constatações. 

Uma explicação para isso pode estar no comportamento da mulher, que gosta de 

observar atentamente e comparar os benefícios oferecidos por cada produto antes de tomar a 

decisão (UNDERHILL, 1999). Contudo, ela tende a ficar mais confusa diante de muitas 

opções, enquanto o homem apresenta maior facilidade em lidar com a variedade (WADJA, 

HU e CUI, 2008; YASIN, 2009). Ou seja, um maior número de alternativas seria até 

prejudicial à mulher – marcadamente detalhista –, enquanto que, em relação aos homens, 

poderia trazer reais vantagens. 

 Essa lógica pode ser aplicada também à satisfação com o processo de escolha (tabela 

6 e gráfico 3). Nela novamente não se verifica diferença significativa entre a média total do 

gênero masculino e feminino (4,68 e 4,52, respectivamente) (F = 0,536, p = 0,465), mas, 

observando-se cada cenário, nota-se o valor significativamente mais baixo para as mulheres 

diante de um cardápio de 15 opções (3,65; enquanto nos outros cenários este índice é sempre 

superior a 4,6) (F = 2,894, p = 0,040). Este cenário também é o único em que se registra 

diferença significativa entre a média de homens e mulheres (5,00 contra 3,65, 

respectivamente) (F = 13,746, p = 0,001). Considerando, então, a característica feminina de 

analisar cada alternativa, é provável que ela o faça, de forma empenhada, até o cenário com 

15 opções – quando já se deflagram os efeitos negativos em função disso. Diante da possível 
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inviabilidade de manter tal conduta para 30 alternativas (por restrições como tempo), a mulher 

provavelmente já realiza a sua escolha por um processo não tão exaustivo. 

 

 Cenário (Cardápio) Gênero Média Desvio-
padrão 

N 

Masculino 5,71 1,20 24 
Feminino 6,22 1,09 23 5 opções 

Total 5,96 1,16 47 
Masculino 5,62 1,04 34 
Feminino 6,29 1,06 21 10 opções 

Total 5,87 1,09 55 
Masculino 6,22 0,97 27 
Feminino 6,05 1,00 20 15 opções 

Total 6,15 0,98 47 
Masculino 6,34 0,86 44 
Feminino 6,05 0,85 19 30 opções 

Total 6,25 0,86 63 
Masculino 6,01 1,04 129 
Feminino 6,16 0,99 83 

Satisfação com o 
resultado da escolha 

Total 
Total 6,07 1,02 212 

 

Tabela 5 – Satisfação com o resultado da escolha (número de opções e gênero) 
 

6,346,22

5,625,71
6,05

6,29

6,05

6,22

0

1

2

3

4

5

6

7

5 opções 10 opções 15 opções 30 opções

Masculino Feminino
 

Gráfico 2 – Satisfação com o resultado da escolha (número de opções e gênero) 
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 Cenário (Cardápio) Gênero Média Desvio-
padrão 

N 

Masculino 4,67 1,46 24 
Feminino 4,96 1,58 23 5 opções 

Total 4,81 1,51 47 
Masculino 4,38 1,72 34 
Feminino 4,67 1,93 21 10 opções 

Total 4,49 1,79 55 
Masculino 5,00 1,14 27 
Feminino 3,65 1,35 20 15 opções 

Total 4,42 1,39 47 
Masculino 4,73 1,77 44 
Feminino 4,74 1,19 19 30 opções 

Total 4,73 1,61 63 
Masculino 4,68 1,59 129 
Feminino 4,52 1,60 83 

Satisfação com o 
processo de escolha 

Total 
Total 4,61 1,59 212 

 

Tabela 6 – Satisfação com o processo de escolha (número de opções e gênero) 
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Gráfico 3 – Satisfação com o processo de escolha (número de opções e gênero) 

 

 
5.3 O NÍVEL DE MAXIMIZAÇÃO 

 
 

A análise univariada consiste no exame de cada variável individualmente. Este método 

foi utilizado como um primeiro passo para análise da escala de maximização a qual os 

entrevistados responderam. A tabela abaixo apresenta a distribuição de freqüência, média e 

desvio-padrão de cada um dos 13 itens. Seguindo a mesma proposta de Schwartz et al. 

(2002), a escala utilizada é de tipo Likert de 7 pontos, com extremos variando de 1 (Discordo 

Totalmente) a 7 (Concordo Totalmente).  
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Discordo 
Totalmente 

Concordo 
Totalmente Itens da escala de Maximização 

(1)% (2)% (3)% 
(4)% 

(5)% (6)% (7)% 
Média 

Desvio-
padrão 

1. Quando assisto televisão, mudo 
de canal a toda a hora, e fico 
trocando para ver as outras opções 
disponíveis, mesmo enquanto estou 
assistindo a um programa. 

9,3 17,8 12,6 12,6 17,8 14,5 15,4 4,17 1,95 

2. Quando estou ouvindo o rádio 
do carro, geralmente eu procuro 
outras estações para ver se há algo 
melhor tocando, mesmo quando 
estou relativamente satisfeito(a) 
com o que estou ouvindo. 

13,1 28,5 15,0 10,3 12,1 11,2 9,8 3,53 1,93 

3. Para mim relacionamentos são 
como roupa: eu espero 
experimentar vários antes de 
encontrar um que seja perfeito. 

23,8 24,8 17,8 12,1 6,5 10,3 4,7 3,02 1,81 

4. Não importa o quanto eu esteja 
satisfeito(a) com meu trabalho, é 
natural para mim ficar procurando 
oportunidades melhores. 

5,1 15,4 12,1 17,3 19,6 17,3 13,1 4,35 1,78 

5. Eu freqüentemente imagino que 
minha vida poderia seguir 
caminhos bem diferentes. 

2,3 8,9 9,8 9,8 25,2 21,0 22,9 5,01 1,67 

6. Adoro listas que avaliam e 
classificam coisas (os melhores 
filmes, os melhores cantores, os 
melhores atletas, os melhores 
livros, etc.). 

11,2 13,1 13,6 15,9 16,8 14,5 15,0 4,17 1,94 

7. Eu geralmente acho difícil 
comprar um presente para um 
amigo. 

5,6 11,7 13,1 17,8 18,2 19,2 14,5 4,47 1,78 

8. Quando saio para fazer compras, 
acho difícil encontrar roupas que 
eu realmente goste. 

12,6 22,9 12,6 12,1 15,0 14,0 10,7 3,79 1,96 

9. Alugar filmes é difícil. Sempre 
me esforço para escolher o melhor. 

10,7 14,5 11,2 12,6 16,4 25,2 9,3 4,22 1,91 

10. Para mim, escrever é uma 
tarefa muito difícil, mesmo quando 
se trata de uma simples mensagem 
para um amigo – é duro encontrar 
as palavras certas! Geralmente faço 
rascunhos mesmo de assuntos mais 
simples. 

24,3 29,0 15,0 9,3 7,5 9,3 5,6 2,97 1,85 

11. Não importa o que eu faça, me 
pauto pelos padrões mais altos. 

1,9 5,1 8,4 18,7 23,8 28,5 13,6 4,97 1,46 

12. Nunca me contento com o 
segundo melhor. 

5,6 15,4 15,9 21,5 17,3 13,6 10,7 4,13 1,72 

13. Sempre que me vejo diante de 
uma escolha, tento imaginar quais 
são todas as outras possibilidades, 
mesmo aquelas que não estão 
presentes no momento. 

1,4 4,2 10,3 12,6 21,5 24,8 25,2 5,24 1,53 

Média Total: 4,16  Desvio-padrão Total: 0,81 
 

Tabela 7 – Distribuição de freqüência, média e desvio-padrão das questões da escala de maximização 
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Um segundo passo para o exame da escala de maximização foi a realização da análise 

fatorial. Este é um procedimento estatístico multivariado que identifica e agrupa itens 

altamente correlacionados. Através da rotação VARIMAX (com cargas acima de 0,40), 

observou-se que as 13 variáveis da escala se agruparam de maneira bastante semelhante à 

proposta original de Schwartz et al. (2002). Nesta, o segundo fator (F2) agrupava os 6 

primeiros itens da escala, enquanto que, na presente pesquisa, este fator foi subdivido em dois 

(os itens 1 e 2 formaram um fator separado dos itens 3, 4, 5 e 6). Provavelmente isso se deve a 

grande semelhança entre os itens 1 e 2 – em que o indivíduo deve decidir o canal de televisão 

ou estação de rádio que usará para seu entretenimento – em comparação aos quatro itens 

subseqüentes – mais associados a escolhas de ordem pessoal e profissional. Os demais fatores 

apresentaram o mesmo agrupamento de itens em ambos os estudos, demonstrando a boa 

adequação da escala. A tabela abaixo traz os resultados para a presente pesquisa. 

 

Fatores Itens da escala de Maximização 
F1 F2 F3 F4 

1. Quando assisto televisão, mudo de canal a toda a hora, e fico trocando 
para ver as outras opções disponíveis, mesmo enquanto estou assistindo a 
um programa. 

0,786    

2. Quando estou ouvindo o rádio do carro, geralmente eu procuro outras 
estações para ver se há algo melhor tocando, mesmo quando estou 
relativamente satisfeito(a) com o que estou ouvindo. 

0,733    

3. Para mim relacionamentos são como roupa: eu espero experimentar 
vários antes de encontrar um que seja perfeito. 

 0,711   

4. Não importa o quanto eu esteja satisfeito(a) com meu trabalho, é natural 
para mim ficar procurando oportunidades melhores. 

 0,621   

5. Eu freqüentemente imagino que minha vida poderia seguir caminhos 
bem diferentes. 

 0,728   

6. Adoro listas que avaliam e classificam coisas (os melhores filmes, os 
melhores cantores, os melhores atletas, os melhores livros, etc.). 

 0,448   

7. Eu geralmente acho difícil comprar um presente para um amigo.   0,723  
8. Quando saio para fazer compras, acho difícil encontrar roupas que eu 
realmente goste. 

  0,647  

9. Alugar filmes é difícil. Sempre me esforço para escolher o melhor.   0,690  
10. Para mim, escrever é uma tarefa muito difícil, mesmo quando se trata 
de uma simples mensagem para um amigo – é duro encontrar as palavras 
certas! Geralmente faço rascunhos mesmo de assuntos mais simples. 

  0,530  

11. Não importa o que eu faça, me pauto pelos padrões mais altos.    0,823 
12. Nunca me contento com o segundo melhor.    0,797 
13. Sempre que me vejo diante de uma escolha, tento imaginar quais são 
todas as outras possibilidades, mesmo aquelas que não estão presentes no 
momento. 

   0,434 

 

Tabela 8 – Análise fatorial da escala de maximização – rotação VARIMAX 
 

O índice KMO, utilizado para avaliar a adequação da análise fatorial, atingiu valor 

satisfatório (> 0,5) de 0,657. Ainda, a hipótese nula de que a matriz de correlação da 

população seja uma matriz identidade foi rejeitada pelo teste de esfericidade de Bartlett. A 
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estatística qui-quadrado aproximada é de 401,002, significativa ao nível de 0,05. A variância 

explicada com os quatro fatores formados a partir dos 13 itens ficou em 52,88%, considerada 

também satisfatória. Por fim, o alfa de Cronbach apresentou confiabilidade de consistência 

interna da escala satisfatória (> 0,6) de 0,68 (o alfa de Cronbach para cada fator foi o 

seguinte: F1 = 0,53; F2 = 0,55; F3 = 0,59; F4 = 0,58). Este valor ficou também próximo do 

obtido por Schwartz et al. (2002) (i.e., 0,71), determinando, assim, que a escala é adequada 

para o presente estudo e não necessita redução de itens. 

 

  

5.3.1 Maximizadores e Satisficers 

 

 

A partir da média dos indivíduos nos 13 itens da escala de maximização, a amostra foi 

dividida em três grupos distintos, baseado no mesmo método adotado por Schwartz et al. 

(2002). Os respondentes pertencentes ao terço superior (com média variando de 4,62 a 6,08) 

foram classificados como maximizadores, com a média do grupo em 5,03 (d.p.=0,38). Já os 

pertencentes ao terço inferior (com média variando de 1,69 a 3,85) foram classificados como 

satisficers, com a média do grupo em 3,28 (d.p.=0,53). A amostra, assim, foi dividida, 

restando 67 indivíduos no primeiro grupo – com predominância do gênero masculino (48 

indivíduos, correspondente a 71,6%) – e 72 no segundo (sendo 35 mulheres, correspondente a 

49,3%). Aqueles pertencentes ao grupo intermediário, por não serem identificáveis nem como 

maximizadores, nem como satisficers, foram descartados (correspondente a 75 pessoas), 

seguindo o mesmo princípio do trabalho de Schwartz et al. (2002). 

Relacionando-se o nível de maximização do indivíduo e o gênero (tabela 9), constata-

se diferença significativa entre homens e mulheres, de modo que os primeiros apresentam 

maior média que os segundos (4,28 e 3,98, respectivamente) (F = 7,582, p = 0,006). Isso vai 

de encontro aos achados de Schwartz e seus colegas (2002), que não haviam identificado tal 

divergência no contexto norte-americano – e pode ser considerado um dado particularmente 

importante, uma vez que a presente pesquisa aborda a realidade brasileira. Uma provável 

explicação para o nível de maximização mais elevado dos homens está no caráter mais 

competitivo, assertivo e racional desse gênero (PALAN, 2001). Em comparação às mulheres, 

eles são mais obstinados e focados em cada atividade que realizam (BARLETTA, 2003; 

UNDERHILL, 1999). Ainda, a marca é um atributo que é mais valorizado pelas mulheres, 

que tendem a ser mais leais (BARLETTA, 2003; WADJA, 2008; YASIN, 2009), significando 
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que elas possivelmente limitam o número de opções ao fazer uma escolha – ou seja, não ficam 

imaginando ou experimentado as mais variadas alternativas até tomar uma decisão.  

  

 Gênero Média Desvio-
padrão 

N 

Masculino 4,28 0,79 129 
Feminino 3,98 0,80 83 Nível de Maximização 

Total 4,16 0,81 212 
 

Tabela 9 – Nível de maximização em relação ao gênero 
 

Já em relação ao nível de maximização e a renda familiar verifica-se que não há 

diferença significativa entre a média dos grupos, apesar de uma aparente elevação do primeiro 

em função do segundo (F = 0,115, p = 0,951). Com isso, percebe-se que a característica do 

indivíduo em ser maximizador ou satisficers independe de seus rendimentos, conforme 

apresentado na tabela abaixo.  

  

 Renda Familiar (R$) Média Desvio-
padrão 

N 

Até 3 mil 4,09 0,84 36 
Mais de 3 a 5 mil 4,15 0,78 62 

Mais de 5 mil a 10 mil 4,17 0,88 63 
Mais de 10 mil 4,18 0,76 51 

Nível de Maximização 

Total 4,15 0,81 212 
 

Tabela 10 – Nível de maximização em relação à renda familiar 
 

 

5.4 O NÍVEL DE MAXIMIZAÇÃO E O IMPACTO NA SATISFAÇÃO 

 

 

Uma vez identificados os grupos de indivíduos com alto e baixo nível de maximização 

é possível cruzar às médias de satisfação de cada um deles para os cenários analisados. 

Relacionando, primeiramente, a satisfação com o resultado da escolha e o número de opções 

do cardápio (tabela 11), verificou-se não haver diferença significativa entre as médias de 

satisficers (variando de 5,76 a 6,17) (F = 0,511, p = 0,676). O mesmo também foi identificado 

para maximizadores (F = 1,198, p = 0,318) – apesar de este grupo apresentar aparente 

elevação do nível de satisfação conforme o aumento do número de opções (partindo de 5,85 

para 5 opções, até 6,35 para 30). A média total de um grupo em relação ao outro também não 
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foi significativamente diferente, com o primeiro obtendo 5,96 e o segundo, 6,12 (F = 0,801, p 

= 0,372). 

A tabela seguinte (tabela 12) faz a mesma comparação, porém abordando a satisfação 

com o processo de escolha. Novamente, constatam-se valores significativamente não 

diferentes tanto entre satisficers (F = 1,300, p = 0,281), quanto entre maximizadores (F = 

0,259, p = 0,855). A média total do grupo de nível de maximização baixo também não foi 

significativamente diferente em relação ao de alto (F = 0,006, p = 0,938), ficando, inclusive, 

bastante próximas (4,49 e 4,51, respectivamente). Desta forma, esses resultados demonstram 

que o nível de maximização do indivíduo não exerce influência sobre a sua satisfação quanto 

à escolha. Com isso, não são confirmadas as hipóteses H2 (de que a satisfação, para os 

maximizadores, diminuiria à medida que o número de opções aumenta) e H3 (de que, diante 

de muitas opções, a satisfação de maximizadores seria inferior a de satisficers).  

 

 Nível de 
Maximização 

Cenário 
(Cardápio) 

Média Desvio-
padrão 

N 

5 opções 5,85 1,28 13 
10 opções 5,87 0,92 15 
15 opções 6,25 0,93 16 
30 opções 6,35 0,83 23 

Alto 
(maximizadores) 

Total 6,12 0,98 67 
5 opções 5,76 1,25 17 

10 opções 6,04 1,15 23 
15 opções 5,79 1,25 14 
30 opções 6,17 0,92 18 

Satisfação com o 
resultado da escolha 

Baixo (satisficers) 

Total 5,96 1,13 72 
 

Tabela 11 – Satisfação com o resultado da escolha para maximizadores e satisficers em função do número 
de opções 

 

 Nível de 
Maximização 

Cenário 
(Cardápio) 

Média Desvio-
padrão 

N 

5 opções 4,23 1,59 13 
10 opções 4,53 1,88 15 
15 opções 4,38 1,89 16 
30 opções 4,74 1,79 23 

Alto 
(maximizadores) 

Total 4,51 1,77 67 
5 opções 4,88 1,36 17 

10 opções 4,57 1,78 23 
15 opções 3,85 1,23 14 
30 opções 4,5 1,25 18 

Satisfação com o 
processo de escolha 

Baixo (satisficers) 

Total 4,49 1,47 72 
 

Tabela 12 – Satisfação com o processo de escolha para maximizadores e satisficers em função do número 
de opções 
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5.5 A ADEQUAÇÃO DO NÚMERO DE OPÇÕES 

 

 

Com os quatro cenários trabalhados, cada um envolvendo um determinado número de 

alternativas, era importante avaliar a percepção dos dois tipos de consumidor (i.e., 

maximizadores e satisficers) quanto à adequação do tamanho do conjunto. Para isso, os 

entrevistados avaliavam o quanto achavam adequada a quantidade de opções oferecidas no 

cardápio que dispunham. A escala utilizada foi tipo Likert de 7 pontos, com extremos 

variando de 1 (Discordo Totalmente) a 7 (Concordo Totalmente). Importante ressaltar que os 

respondentes não tinham conhecimento da existência de cenários diversos. 

Assim, para as pessoas com baixo nível de maximização, observa-se não haver 

diferença significativa entre as médias (variando de 4,00 a 4,72) (F = 0,480, p = 0,697), o que 

significa dizer que cenários com poucas ou muitas alternativas são tidos como adequados de 

forma equivalente. Para os maximizadores, em contrapartida, há uma constatação distinta: 

quanto maior o número de opções, maior a adequação percebida pelos indivíduos. A média 

para o cardápio mais extenso é significativamente superior a dos que contém 5 ou 10 opções 

(respectivamente, 5,13 contra 3,69 e 3,80), mas não chega a apresentar diferença significativa 

em relação ao de 15 (F = 2,752, p = 0,050). Desta forma, verifica-se a preferência de 

maximizadores por um sortimento amplo, o que confirma a hipótese H4. Tal comportamento 

pode ser explicado pela visão desses indivíduos de que um número cada vez maior de opções 

facilite o encontro da alternativa perfeita. Por fim, colocar que não houve diferença 

significativa entre a média total de maximizadores e satisficers (4,40 e 4,43, respectivamente) 

(F = 0,008, p = 0,929). A tabela e o gráfico a seguir apresentam esses dados. 

 

 Nível de 
Maximização 

Cenário 
(Cardápio) 

Média Desvio-
padrão 

N 

5 opções 3,69 1,65 13 
10 opções 3,80 1,47 15 
15 opções 4,50 1,90 16 
30 opções 5,13 1,77 23 

Alto 
(maximizadores) 

Total 4,40 1,78 67 
5 opções 4,00 1,77 17 

10 opções 4,57 2,15 23 
15 opções 4,36 1,69 14 
30 opções 4,72 1,81 18 

Eu acho que havia uma 
quantidade adequada de 

opções no cardápio. 

Baixo (satisficers) 

Total 4,43 1,88 72 
 

Tabela 13 – Adequação da quantidade de opções para maximizadores e satisficers 
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Gráfico 4 – Adequação da quantidade de opções para maximizadores e satisficers 

 

Hipóteses Resultado 
H1a: A satisfação com o resultado da escolha terá o formato de U invertido em função do 

número de opções.  
Não Confirmada 

H1b: A satisfação com o processo de escolha terá o formato de U invertido em função do 

número de opções.  
Não Confirmada 

H2: Para maximizadores, a satisfação diminui à medida que o número de opções aumenta.  Não Confirmada 
H3: Diante de conjuntos com muitas opções, maximizadores apresentarão índices menores 

de satisfação do que satisficers.  
Não Confirmada 

H4: Para maximizadores, conjuntos que apresentarem maior número de opções serão 

julgados como mais adequados em relação aos que apresentarem menor número de 

opções.  
Confirmada 

 

Tabela 14 – Resumo do Teste de Hipóteses 
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6. CONCLUSÕES  

 

 

Este trabalho procurou explorar, primeiramente, como conjuntos com diferente 

número de opções impactam na satisfação do consumidor quanto à escolha. Conforme a 

literatura, existem indícios de que um sortimento amplo pode, ao contrário do que 

normalmente se imagina, afetar negativamente as experiências pós-compra do indivíduo, 

gerando, por exemplo, maior incerteza, ansiedade e arrependimento após uma decisão. O 

crescimento demasiado da oferta acaba também exigindo do comprador mais tempo, pois ele 

busca de alguma forma comparar as alternativas até definir sua escolha. Com relação a isso, 

observa-se uma distinção entre as estratégias adotas por uma pessoa: ela pode simplesmente 

optar pela primeira boa opção que encontrar ou envolver-se em uma busca exaustiva por todas 

as possibilidades até identificar aquela que considera a melhor. No primeiro caso, tem-se a 

descrição de um indivíduo com baixa tendência à maximização – sendo classificado como 

satisficer; enquanto que, no último, apresenta-se o comportamento de um sujeito qualificado 

como maximizador. Desta forma, a presente pesquisa também trouxe uma abordagem sobre o 

impacto do número de opções para cada um desses perfis, aprofundando os resultados até 

então existentes sobre o tema.  

Para tanto, foram criados 4 cenários de compra, cada um envolvendo um número 

diferente de opções. O tamanho dos conjuntos podia ser de 5 (pequeno), 10, 15 (ambos 

intermediários) ou 30 alternativas (extenso), sendo que cada entrevistado respondia a apenas 

um deles, sem ter conhecimento da existência dos demais. Na estruturação das hipóteses foi 

considerado que à medida que o número de opções aumentasse, elevar-se-iam também os 

custos (temporal, cognitivo e psíquico) e os benefícios (econômico e psíquico) para o 

comprador. Estes últimos cresceriam a uma taxa decrescente, e os primeiros, a uma taxa 

crescente. Assim, a satisfação, como resultado disso, teria um formato de U invertido em 

função do número de opções. Os conjuntos ofertados envolviam alternativas quase 

homogêneas, com variação de apenas um elemento entre elas, criando, desta maneira, o custo 

para o indivíduo em identificar a melhor diante de outras tão similares. 

O que se observou a partir dos experimentos, contudo, não foi o efeito negativo do 

sortimento amplo sob o comportamento do consumidor. Para a satisfação com o processo de 

escolha, contatou-se não haver diferença significativa entre os cenários propostos. Já para a 

satisfação com o resultado da escolha, verificou-se ainda uma elevação do seu nível para 

conjuntos maiores. Os respondentes apresentaram média significativamente superior diante de 



 48 

30 opções em comparação a 10. No entanto, antes de tal generalização, é importante notar a 

peculiaridade do produto trabalhado (i.e., tortas de chocolate). Diferentemente dos estudos 

existentes, os entrevistados desta pesquisa deparavam-se com um item que lhes era familiar, 

ou seja, com uma situação de compra semelhante a outras que já vivenciaram. Deste modo, 

tratava-se de um cenário no qual o consumidor possuía um aprendizado cumulativo de 

experiências passadas, cujas lembranças facilitavam a tomada de decisão (SHETH et al., 

2001). Em outras palavras, o fato de a provável maioria dos indivíduos já ter preferências 

definidas quanto aos sabores ofertados possibilitou a redução do esforço ao escolher. Com 

isso, os benefícios provindos do aumento de opções sobressaem em relação aos custos, 

culminando em uma elevação da satisfação com resultado da escolha. Este dado pode ser 

considerado particularmente importante, pois revela uma possível limitação dos efeitos 

negativos do excesso de opções para o consumidor, no sentido de que eles talvez apenas 

ocorram em situações de compra não habitual. 

Em relação ao gênero dos entrevistados, nota-se que os homens, ao contrário das 

mulheres, seguem o raciocínio anterior, apresentando também um aumento da satisfação com 

o resultado da escolha diante de conjuntos com mais opções. A média deles foi 

significativamente superior para cardápios com 30 alternativas em comparação aos de 5 e 10, 

identificando uma possível preferência desse grupo acerca de uma oferta ampla e variada. O 

gênero masculino, ao mesmo tempo, apresentou nível de maximização significativamente 

superior ao feminino, o que pode ser explicado pelo seu caráter mais competitivo, assertivo e 

racional (PALAN, 2001), além da obstinação e foco na realização de tarefas (BARLETTA, 

2003; UNDERHILL, 1999). A mulher, por sua vez, costuma limitar a gama de opções, pois 

valoriza atributos como a marca e tende a ser mais leal ao que aprecia (BARLETTA, 2003; 

WADJA, 2008; YASIN, 2009), significando que a estratégia de busca exaustiva é menos 

comum na realidade feminina. Assim, constata-se que, para as mulheres, a satisfação com o 

resultado da escolha independe do tamanho do conjunto. Na comparação entre os gêneros, 

destaca-se o cenário de 10 opções como aquele em que essa satisfação é significativamente 

maior para elas em relação aos homens. 

Além disso, é característico do comportamento feminino o desejo por observar e 

comparar os atributos oferecidos por cada produto (UNDERHILL, 1999). Contudo, parece 

haver um determinado limite para realização desse procedimento. Os resultados mostraram 

que a satisfação da mulher com o processo de escolha é significativamente menor quando ela 

se vê diante de um conjunto com 15 opções. Acredita-se que nesse ponto há um excesso de 

alternativas de tal modo que o custo da análise das opções sobressai muito em relação aos 
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benefícios. Diante do maior conjunto (30 opções), contudo, isso não mais se verifica, 

possivelmente porque tal amplitude torne inviável as comparações, e a mulher passe, então, a 

escolher de maneira menos criteriosa. Cabe colocar que o mesmo não acontece para os 

homens, que não registram diferença significativa entre as médias dessa satisfação. Em suma, 

os valores obtidos tanto para satisfação com o resultado da escolha, quanto para com o 

processo de escolha, indicam que uma ampla variedade pode ser prejudicial ao gênero 

feminino, enquanto que, ao masculino, pode trazer reais benefícios. 

Por fim, é importante colocar que não houve diferença significativa entre a satisfação 

de indivíduos com nível de maximização alto (maximizadores) e baixo (satisficers), 

contrariando as hipóteses feitas. Novamente, os cenários trabalhados, que envolviam a 

escolha de um produto que o consumidor tinha preferências pré-estabelecidas, podem explicar 

tais resultados, mostrando que o “paradoxo da escolha” encontra limitações nesse sentido. 

Porém, na avaliação desses dois perfis de clientes quanto à adequação do número de opções 

nota-se uma real preferência dos maximizadores por uma oferta ampla. Enquanto os 

satisficers julgam conjuntos com poucas ou muitas alternativas como adequados de maneira 

equivalente, maximizadores apresentam média significativamente superior para cardápios 

com 30 opções em relação aos de 5 e 10. Isso confirma a suposição de que, para indivíduos 

deste grupo, um maior sortimento é preferível, uma vez que facilita o encontro da alternativa 

ideal, isto é, daquela que pode atender exatamente às suas necessidades. 

 

 

6.1 IMPLICAÇÕES ACADÊMICAS E GERENCIAIS  

 

 

O presente trabalho traz elementos relevantes tanto para o contexto empresarial, 

quanto para o acadêmico. Em relação a este, esta pesquisa pode ser considerada uma das 

primeiras sobre o tema dentro da realidade brasileira, sinalizando diferenças importantes, por 

exemplo, em relação ao gênero e ao nível de maximização do indivíduo. Além disso, aponta 

limitações aos efeitos do “paradoxo da escolha” para domínios em que comprador possui 

familiaridade. Deste modo, o possível receio das empresas em pretender expandir a oferta 

pode ser minimizado caso o tipo de compra se torne habitual. O consumidor, nesse caso, 

mesmo diante de muitas opções, conseguirá realizar uma escolha mais direta e com menor 

esforço.  
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Fazendo a relação com o gênero dos entrevistados, sinaliza-se que os homens – 

notadamente mais maximizadores – preferem e ficam mais satisfeitos diante de uma grande 

variedade de opções. Contudo, se o público predominante de determinado estabelecimento 

comercial for de mulheres, tal provisão não se faz necessária, sendo, inclusive, 

desaconselhada. A empresa, para esse caso, deve preocupar-se em oferecer uma gama 

moderada de alternativas, privilegiando a qualidade excelente dos produtos. Ainda, tendo em 

vista que uma variedade ampla cria um diferencial, pois torna a oferta mais atrativa 

(IYENGAR e LEPPER, 2000), é importante que os empreendimentos não abdiquem 

simplesmente de tal estratégia. Uma das formas para isso, proposta por Mogilner, Rudnick e 

Iyengar (2008), é a categorização das alternativas, visando tornar mais clara e informativa as 

diferenças entre elas. 

 

 

6.2 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

 

Este experimento apresenta uma série de limitações que devem ser sinalizadas. 

Primeiramente, não comprova o efeito negativo do excesso de opções, pois utiliza, 

diferentemente dos demais trabalhos, uma situação de compra com a qual o consumidor já 

tinha preferências bem definidas. Sendo assim, é preciso abordar contextos não familiares 

para verificar que impactos surgem sob o comportamento do consumidor.  

Os novos trabalhos também podem explorar contextos diferentes – como o varejo 

eletrônico – ou abordar produtos cuja escolha envolva motivações diferentes para homens e 

mulheres (e.g., roupas, cosméticos, eletrônicos, vinhos, formas de entretenimento). Ainda, 

podem trazer outras variáveis às análises (atratividade da oferta, expectativas quanto à escolha 

e frustração sentida ao decidir) ou, inclusive, incorporar escalas diversas para traçar o perfil 

do respondente – como a de arrependimento, a de satisfação com a vida ou a de felicidade 

subjetiva, apresentadas por Schwartz (2007). O cenário proposto também envolvia uma 

situação em que o entrevistado teria de fazer uma escolha, não sendo avaliado, portanto, o 

comportamento comum de desistência ou adiamento da decisão quando esta se torna mais 

complexa (IYENGAR e LEPPER, 2000). Outra sugestão, para captar mais nitidamente as 

reações das pessoas durante a escolha, é a aplicação dos questionários de forma individual, o 

que possibilitaria avaliar, inclusive, a pressão do fator tempo sobre a decisão. Em relação a 
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isto, é possível que haja um comportamento distinto entre maximizadores e satisficers, no 

sentido, por exemplo, de que os primeiros demoram mais a fazer uma escolha que os últimos. 

Uma limitação relevante ao trabalho são as características da amostra, não- 

probabilística e composta por estudantes universitários de Porto Alegre, ou seja, por um 

público predominantemente jovem e de renda relativamente alta, exclusivo de uma localidade. 

Além disso, o tamanho da amostra foi notadamente pequeno para algumas análises. Trabalhos 

futuros podem, assim, considerar a minimização dessas restrições. 

Sinaliza-se também que o experimento utilizava produtos simples, não considerando o 

comportamento para situações de compra mais complexas e reais. Por se tratar de um 

experimento de laboratório, a análise da satisfação do consumidor, em especial a relacionada 

ao resultado da escolha, apresenta limitações, pois não avalia as percepções após o consumo 

de fato do produto. Ainda, a consideração de custos e benefícios para fazer a escolha é uma 

proposta simplificada e preliminar de Reutskaja e Hogarth (2009), devendo ser aprofundada 

em novas pesquisas.  

Por fim, são feitas críticas quanto a adequação da escala criada por Schwartz et al. 

(2002) para medir o nível de maximização do indivíduo. Segundo Diab et al. (2008), ela 

descreve os traços da pessoa em termos bipolares, isto é, de modo que um sujeito não pode 

ser, ao mesmo tempo, maximizador e satisficer, o que implica uma unidimensionalidade. 

Trabalhos futuros podem pensar em aperfeiçoá-la, como já iniciaram Nenkov et al. (2009). 
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ANEXO A – Instrumento para classificação das opções de acordo com a preferência 

 
Imagine o seguinte... 

Imagine que você está em uma determinada confeitaria que é especializada em tortas de 
chocolate. Abaixo estão os 30 tipos que a empresa oferece.  

Todas as tortas são compostas por pão-de-ló com recheio cremoso de chocolate ao leite e 
cobertas com chocolate ao leite e chantilly (conforme ilustra a foto). As tortas diferem apenas 
em 1 ingrediente/complemento à sua escolha. 

Por favor, use números de 1 até 30 para ordenar os sabores abaixo de acordo com sua 
preferência. (Exemplo: 1 = “acho que este seria o melhor sabor”; 2 = “acho que esse seria o 
segundo melhor sabor”; ... 30 = “acho que este seria o pior sabor”). 

 

 

__ Torta de chocolate com ameixa __ Torta de chocolate com damasco 

__ Torta de chocolate com amêndoas __ Torta de chocolate com doce de leite 

__ Torta de chocolate com amendoim __ Torta de chocolate com framboesa 

__ Torta de chocolate com avelã __ Torta de chocolate com laranja 

__ Torta de chocolate com banana __ Torta de chocolate com leite condensado 

__ Torta de chocolate com bolacha __ Torta de chocolate com marshmallow 

__ Torta de chocolate com bombom __ Torta de chocolate com menta 

__ Torta de chocolate com branquinho __ Torta de chocolate com morango 

__ Torta de chocolate com café __ Torta de chocolate com mousse de maracujá 

__ Torta de chocolate com cereja __ Torta de chocolate com negrinho (brigadeiro) 

__ Torta de chocolate com chocolate branco __ Torta de chocolate com nozes 

__ Torta de chocolate com chocolate meio amargo __ Torta de chocolate com ovos moles 

__ Torta de chocolate com coco __ Torta de chocolate com pêssego 

__ Torta de chocolate com creme de baunilha __ Torta de chocolate com pistache  

__ Torta de chocolate com crocante (flocos de 
arroz) 

__ Torta de chocolate com uvas passas 
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ANEXO B – Cenários do estudo 

 

 

     UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
    ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 

 
   VOCÊ ESTÁ VIVENDO ESTA SITUAÇÃO: 

Você e outra pessoa (amigo/a, namorado/a, cônjuge, pai/mãe, etc.) foram a 
uma confeitaria chamada Tortas de Chocolate, cuja especialidade são tortas 
que combinam chocolate com diferentes ingredientes. Você está decidido(a) 
a experimentar 1 fatia das opções oferecidas no cardápio abaixo.  

Todas as tortas são compostas por pão-de-ló com recheio cremoso de 
chocolate ao leite, cobertas com calda de chocolate ao leite e chantilly. As 
tortas diferem apenas em 1 complemento à sua escolha. O preço de cada 
fatia é o mesmo para qualquer sabor: R$ 4,50. 

Por favor, marque com um “X” a opção escolhida e, em seguida, responda o 
questionário na página seguinte.  
 

       Confeitaria 

  Tortas de Chocolate 
 

      Cardápio de Tortas 

      Preço: R$ 4,50 (a fatia) 

  (    ) Chocolate com Bombom 

  (    ) Chocolate com Branquinho 

  (    ) Chocolate com Doce de Leite 

  (    ) Chocolate com Leite Condensado 

  (    ) Chocolate com Negrinho (brigadeiro) 
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     UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
    ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 

 
   VOCÊ ESTÁ VIVENDO ESTA SITUAÇÃO: 

Você e outra pessoa (amigo/a, namorado/a, cônjuge, pai/mãe, etc.) foram a 
uma confeitaria chamada Tortas de Chocolate, cuja especialidade são tortas 
que combinam chocolate com diferentes ingredientes. Você está decidido(a) a 
experimentar 1 fatia das opções oferecidas no cardápio abaixo.  

Todas as tortas são compostas por pão-de-ló com recheio cremoso de 
chocolate ao leite, cobertas com calda de chocolate ao leite e chantilly. As 
tortas diferem apenas em 1 complemento à sua escolha. O preço de cada fatia 
é o mesmo para qualquer sabor: R$ 4,50. 

Por favor, marque com um “X” a opção escolhida e, em seguida, responda o 
questionário na página seguinte.  
 

       Confeitaria 

  Tortas de Chocolate 
 

      Cardápio de Tortas 

      Preço: R$ 4,50 (a fatia) 

  (    ) Chocolate com Avelã 

  (    ) Chocolate com Bombom  

  (    ) Chocolate com Branquinho 

  (    ) Chocolate com Chocolate Branco 

  (    ) Chocolate com Chocolate Meio Amargo 

  (    ) Chocolate com Creme de Baunilha 

  (    ) Chocolate com Doce de Leite 

  (    ) Chocolate com Leite Condensado 

  (    ) Chocolate com Morango 

  (    ) Chocolate com Negrinho (brigadeiro) 
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    ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 

 
   VOCÊ ESTÁ VIVENDO ESTA SITUAÇÃO: 

Você e outra pessoa (amigo/a, namorado/a, cônjuge, pai/mãe, etc.) foram a 
uma confeitaria chamada Tortas de Chocolate, cuja especialidade são tortas 
que combinam chocolate com diferentes ingredientes. Você está decidido(a) a 
experimentar 1 fatia das opções oferecidas no cardápio abaixo.  

Todas as tortas são compostas por pão-de-ló com recheio cremoso de 
chocolate ao leite, cobertas com calda de chocolate ao leite e chantilly. As 
tortas diferem apenas em 1 complemento à sua escolha. O preço de cada fatia 
é o mesmo para qualquer sabor: R$ 4,50. 

Por favor, marque com um “X” a opção escolhida e, em seguida, responda o 
questionário na página seguinte.  
 

       Confeitaria 

  Tortas de Chocolate 
 

      Cardápio de Tortas 

      Preço: R$ 4,50 (a fatia) 

  (    ) Chocolate com Amêndoas 

  (    ) Chocolate com Avelã  

  (    ) Chocolate com Bombom  

  (    ) Chocolate com Branquinho 

  (    ) Chocolate com Cereja 

  (    ) Chocolate com Chocolate Branco 

  (    ) Chocolate com Chocolate Meio Amargo 

  (    ) Chocolate com Coco  

  (    ) Chocolate com Creme de Baunilha 

  (    ) Chocolate com Crocante (flocos de arroz) 

  (    ) Chocolate com Doce de Leite 

  (    ) Chocolate com Leite Condensado 

  (    ) Chocolate com Morango 

  (    ) Chocolate com Mousse de Maracujá 

  (    ) Chocolate com Negrinho (brigadeiro) 
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ANEXO C – Instrumento para a coleta de dados final 
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