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The Road Not Taken
Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;
Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,
And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.
I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.
Robert Frost
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RESUMO

O arrependimento é uma emoção negativa comum no cotidiano do ser humano. A busca pela
redução desse sentimento foi objeto de diversos estudos da área comportamental. Uma situação
em que o consumidor escolheu um prestador de serviço e não obteve o resultado desejado,
devido a falhas ocorridas, gera arrependimento tanto para satisficers como para maximizadores.
Para que haja redução nesse arrependimento, as empresas podem oferecer uma compensação
financeira. Nesse viés, a presente pesquisa analisa como a interação entre a tendência à
maximização do consumidor – a qual consiste na sua disposição em obter o melhor resultado
possível e não apenas um resultado suficientemente bom – e a compensação financeira
oferecida pela empresa devido a uma falha na prestação de serviço impacta no arrependimento
do consumidor com a decisão tomada. Através de sete experimentos, é demonstrado que: 1) em
casos de compensação parcial (i.e., 50% de desconto), satisficers indicam redução no seu nível
de arrependimento em comparação a situações em que não há compensação. No entanto, os
satisficers possuem níveis semelhantes de arrependimento ao receberem compensação parcial
ou total (i.e., 100% de desconto). Já para maximizadores, uma compensação parcial gera
redução no arrependimento, se comparada à situação sem compensação; entretanto, um nível
ainda menor de arrependimento é percebido após compensação total. Percebe-se que, para
maximizadores, ao aumentar a compensação, há redução no nível de arrependimento, enquanto
que para satisficers uma compensação parcial já é suficiente para reduzir essa emoção. 2) O
impacto da tendência à maximização e da compensação no arrependimento gera consequências
na intenção de recompra, boca a boca online positivo e confiança do consumidor. Assim, quanto
menor o nível de arrependimento, maior a intenção de recompra, boca a boca online positivo e
confiança do consumidor no prestador de serviço. Dessa forma, ao gerenciar eventuais falhas
em situação de consumo, uma empresa é capaz de gerar impacto positivo tanto para o
consumidor (através da redução de sua emoção negativa), quanto para a própria empresa (por
meio de variáveis comportamentais e confiança na organização). 3) Os resultados são
consistentes entre as duas formas de abordagem da tendência à maximização utilizadas; isto é,
estado mental gerado por fatores situacionais e traço individual – medido pelas escalas de Diab
et al. (2008) e Schwartz et al. (2002). Além disso, foram utilizados dois contextos de serviços:
restaurante e turismo. Esta pesquisa destaca-se, também, pela investigação do arrependimento
em uma situação de recuperação de prestação de serviço. Embora o arrependimento seja uma
emoção vastamente estudada, devido ao seu significativo impacto e intensidade na vida das
pessoas, estudos visando a reduzir essa emoção em situação de falhas são insuficientes. Logo,
esta é uma das contribuições da pesquisa realizada.
Palavras-Chave: arrependimento, maximização, satisficing, recuperação de serviço,
compensação.
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ABSTRACT

Regret is a common negative emotion in everyday life. Past studies have focused on how to
reduce this negative emotion. For instance, situations in which the consumer has chosen a
service provider and, due to its failures, did not get the desired outcome, generate regret for
both satisficers and maximizers. In order to reduce regret, companies may offer financial
compensations to their customers. This study focuses on the impact of the interaction between
the consumer’s maximizing tendency (which consists in the willingness to be a satisficer or a
maximizer while decision making) and the financial compensation offered by the company (due
to a failure in service delivery) on consumer’s regret. Results of the seven experiments
conducted demonstrate that: 1) in situations where there is partial compensation (i.e., 50%
discount), satisficers indicate reduction in their level of regret when compared to a situation
where there is no compensation (i.e., 0% discount). However, satisficers have similar levels of
regret when they receive either partial or total compensation (i.e., 100% discount). To
maximizers, on the other hand, even though a partial compensation generates a reduction in
regret if compared to a situation without any compensation, a far lower level of regret is
perceived when a total compensation (i.e., 100% compensation) is offered. It may be realized
that, for maximizers, regret is reduced by increasing the compensation, whereas for satisficers
a partial compensation is enough to reduce this negative emotion. 2) The impact of the
maximizing tendency and compensation on regret generates consequences on repurchase
intention, online word of mouth and trust. As the level of regret decreases, repurchase intention,
online word of mouth and consumer’s trust in the service provider increase. Thus, when
managing failures in a situation of consumption, companies may generate a positive impact
both for the consumer (by reducing their negative emotion) and to the company (regarding
behavioral variables and trust in the organization). 3) These results are consistent between
both approaches of maximizing tendencies used; which is to say, state of mind generated by
situational factors and individual traits – measured by the scales of Diab et al. (2008) and
Schwartz et al. (2002). Besides that, the research used two different service providers:
restaurant and tourism agency. This study differentiates from others by studying regret in a
situation of recovering from service failure. Although regret is a vastly studied emotion, due to
its significant impact and intensity in people’s lives, studies that aim at analyzing this emotion
in a negative failure situation are insufficient, which makes this one of the contributions of this
research.
Keywords: regret, maximizing, satisficing, service recovery, compensation.
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1

INTRODUÇÃO

Refletir sobre como algo poderia ter sido diferente é comum para o ser humano,
principalmente quando um resultado negativo foi obtido. Ponderar sobre o que alguém deveria
ter feito ou deixado de fazer constitui pensamentos contrafatuais, os quais compreendem
resultados imaginados para certa situação (ROESE, 1997). Esses pensamentos provocam
emoções sobre a experiência ocorrida, sendo o arrependimento uma das mais recorrentes
(EPSTUDE; ROESE, 2008). As pessoas vivenciam arrependimento quando percebem ou
imaginam que a situação atual poderia ter sido melhor se uma decisão diferente tivesse sido
tomada (ZEELENBERG; PIETERS, 2007).
O arrependimento é uma emoção intensa e frequente no cotidiano dos seres humanos
(SAFFREY; SUMMERVILLE; ROESE, 2008). Em diversos momentos da vida é possível
sentir essa emoção, inclusive em experiências de consumo. Quando o consumidor contribui
para a tomada de decisão – seja pela escolha do produto, do serviço, da empresa, ou por questões
relacionadas ao processo de prestação de serviço – e um resultado diferente do desejado é
obtido, há possibilidade de sentir-se arrependido. Tal arrependimento pode ser ainda mais
intenso em caso de ocorrência de um problema na prestação de serviço.
A fim de reduzir os danos causados por uma falha na prestação de serviço, as empresas
adotam diversas estratégias de recuperação. Entre elas está a compensação, que tem sido
indicada por meta-análises como a estratégia de recuperação mais eficaz (GELBRICH;
ROSCHK, 2011b; ORSINGHER; VALENTINI; ANGELIS, 2010). Segundo Davidow (2003),
a compensação é um benefício tangível que a empresa oferece para corrigir um serviço falho e
pode ser completa ou total (que implica 100% de desconto), ou parcial (a qual consiste em uma
porcentagem inferior a 100%). Com isso, é preciso avaliar em que medida compensar seus
consumidores (GELBRICH; GÄTHKE; GRÉGOIRE, 2015) a fim de se reduzirem
consequências negativas como o arrependimento pela decisão tomada.
No entanto, percebe-se um gap na literatura, uma vez que pesquisas que explorem o
arrependimento após a ocorrência de falhas na prestação de um serviço são escassas. A presente
pesquisa diferencia-se por versar sobre como se reduzir o arrependimento após uma falha na
prestação de serviço – situação em que tal emoção negativa pode ser ainda mais intensa.
O arrependimento também é afetado pela estratégia de decisão do consumidor, sendo a
tendência à maximização versus satisficing uma das variáveis mais interessantes em pesquisas
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sobre tomada de decisão (TURNER et al., 2012). Maximização refere-se a uma decisão
estratégica em que se busca obter a melhor alternativa possível (DIAB; GILLESPIE;
HIGHHOUSE, 2008). Essa tendência à maximização tem sido considerada tanto um traço
individual (SCHWARTZ et al., 2002), como um estado mental gerado por fatores situacionais
(MA; ROESE, 2014; MAO, in press).
Indivíduos maximizadores estão mais dispostos a aumentar o custo de tempo e esforços
para obter opções adicionais no momento de escolha (DAR-NIMROD et al., 2009), realizando,
por exemplo, uma busca mais detalhada entre as opções disponíveis para a prestação de um
determinado serviço. Em uma estratégia de satisficing, o indivíduo não se engaja em um
processo de maximização, pois pretende obter um resultado suficientemente bom e, portanto,
não obtém um nível tão acentuado de arrependimento (como no caso dos maximizadores) em
situações nas quais o melhor resultado não é obtido (SCHWARTZ et al., 2002). No entanto,
Lai (2010) indica que a relação entre maximização e arrependimento parece ser mais complexa
do que inicialmente assumida e possivelmente haja moderadores e mediadores que deveriam
ser investigados em pesquisas futuras. Este estudo visa analisar se o maximizador tem como
conceito a busca pela melhor opção, não se conformando com outra alternativa (SCHWARTZ
et al., 2002), inclusive no caso de recuperação de prestação de serviço, demonstrando que nessa
situação, além de buscar a melhor opção no momento de tomada de decisão, também há a
procura da melhor recuperação de serviço.
Assim, percebe-se que, em uma situação de consumo em que houve uma falha, tanto a
estratégia de decisão do consumidor como a de recuperação da empresa interferem no
arrependimento. Propõe-se, ainda, que haja uma interação entre essas duas estratégias. Para a
estratégia de maximização, cada incremento na compensação gera redução do arrependimento.
Isso ocorre pois a estratégia de maximização visa ao melhor resultado possível (DAR-NIMROD
et al., 2009; DIAB et al., 2008; SCHWARTZ et al., 2002). Portanto, na medida em que há mais
compensação, haverá maior redução no arrependimento, sendo que o nível menor de
arrependimento ocorrerá quando o melhor resultado possível for obtido. Já a estratégia de
satisficing demanda apenas um resultado suficientemente bom (DIAB et al., 2008). Dessa
forma, incrementos no valor da compensação acima da compensação parcial (e.g. 50% de
desconto) não deverão gerar reduções substanciais nos níveis de arrependimento (como as
ocorridas entre os maximizadores). A diferença entre maximizadores e satisficers ocorre
somente quando o melhor resultado não é obtido – e não quando o melhor for, de fato,
conquistado (MA; ROESE, 2014). Para o presente estudo, que trata de situações em que há
uma falha na prestação do serviço, o melhor resultado ocorrerá quando houver compensação
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total pela falha (i.e., 100% de desconto). Portanto, em situação de compensação total não haverá
diferença nos níveis de arrependimento entre satisficers e maximizadores; a diferença estará em
níveis parciais de compensação.
Dessa forma, a oferta de compensação visa a contribuir para o bem-estar do consumidor
por meio da redução do seu nível de arrependimento. Apesar de haver estudos sobre o
arrependimento no comportamento do consumidor, esta pesquisa destaca-se por: 1) analisar o
impacto tanto de uma tendência de maximização como de uma ação compensatória por parte
da empresa transgressora. Tendo em vista que os indivíduos com maior tendência à
maximização possuem menor experiência de bem-estar (IYENGAR; WELLS; SCHWARTZ,
2006; PURVIS; HOWELL; IYER, 2006; SCHWARTZ et al., 2002), esses deverão ser afetados
em uma dimensão maior pela compensação oferecida; 2) analisar o arrependimento em uma
situação pós-recuperação de falha; e 3) analisar a tendência à maximização tanto como um traço
individual quanto como um estado mental gerado por fatores situacionais.
Dessa forma, é estabelecida a seguinte questão de pesquisa: como a interação entre a
tendência à maximização e a compensação oferecida pela empresa, diante de uma situação de
falha na prestação de serviço, impacta no arrependimento do consumidor?
Complementarmente, para o prestador de serviço, é relevante, além de buscar reduzir as
emoções negativas que possam ser geradas a partir de uma falha na prestação de serviço, ter
conhecimento de como essa emoção pode impactar no comportamento do cliente. Portanto, esta
pesquisa também busca verificar como o arrependimento impacta na intenção de recompra,
boca a boca online positivo e confiança no prestador de serviço. Tendo em vista que o
arrependimento está relacionado à intenção de troca (ZEELENBERG; INMAN; PIETERS,
2001), projeta-se que uma redução nessa emoção impactará positivamente na intenção de
recompra. Em relação ao boca a boca, a literatura é menos consistente (ZEELENBERG et al.,
2001; ZEELENBERG; PIETERS, 2004), mas sugere-se que uma redução no arrependimento
terá efeito positivo no boca a boca online, visto que as estratégias para reduzir o impacto
negativo nas falhas geram consequências positivas nessa variável (MAXHAM III, 2001;
ORSINGHER et al., 2010). Da mesma forma, como o tratamento das falhas nos serviços visam
a

restabelecer

a

confiança

(SANTOS;

FERNANDES,

2008;

TAX;

BROWN;

CHANDRASHEKARAN, 1998), propõe-se que a redução no arrependimento terá impacto
positivo na confiança do consumidor na empresa transgressora.
Para o desenvolvimento do estudo, apresentam-se, a seguir, o objetivo geral e os
específicos. Logo após, insere-se a fundamentação teórica, que contempla os conceitos de
pensamento contrafatual e arrependimento, estratégia de tomada de decisão (abordando a
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tendência à maximização) e recuperação de serviços (a qual inclui a compensação financeira).
As hipóteses de pesquisa são desenvolvidas ao longo da fundamentação teórica.
Posteriormente, expõem-se os estudos empíricos, considerando a operacionalização da
tendência à maximização, visão geral dos estudos, descrição de cada um dos estudos propostos
e discussão geral. Por último, apresentam-se as implicações teóricas e gerenciais, limitações e
sugestões para estudos futuros.

1.1

OBJETIVOS

A seguir são elucidados os objetivos do estudo, os quais são divididos entre objetivo
geral e objetivos específicos.

1.1.1

Objetivo geral

O objetivo geral da pesquisa é analisar como a interação entre a tendência à
maximização e a compensação oferecida pela empresa, diante de uma situação de falha na
prestação de serviço, impacta no arrependimento do consumidor.

1.1.2

Objetivos específicos

A fim de contribuir para o alcance do objetivo geral, são traçados os seguintes objetivos
específicos:


Verificar o impacto da tendência à maximização (estratégia de tomada de decisão do
consumidor) no arrependimento do consumidor;



Verificar o impacto da compensação oferecida pela empresa após uma falha (estratégia
de recuperação da empresa) no arrependimento do consumidor;



Investigar como o arrependimento medeia o impacto da tendência à maximização e
compensação na intenção de recompra do consumidor;
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Investigar como o arrependimento medeia o impacto da tendência à maximização e
compensação no boca a boca online;



Investigar como o arrependimento medeia o impacto da tendência à maximização e
compensação na confiança do consumidor.



Analisar a tendência à maximização como característica individual e situacional;
Com os objetivos definidos, desenvolve-se o referencial teórico sobre os principais

temas abordados e as hipóteses de pesquisa.
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2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica aborda os conceitos envolvidos na presente pesquisa.
Primeiramente, é feita uma revisão literária sobre a emoção de arrependimento. Em seguida,
aborda-se a tendência à maximização, que é uma estratégia de tomada de decisão. Trabalha-se,
então, com o contexto de prestação de serviços, falha e recuperação (incluindo a compensação
financeira). As hipóteses são desenvolvidas ao longo deste capítulo. Para finalizar a
fundamentação teórica, apresenta-se o modelo teórico do estudo.

2.1

PENSAMENTO CONTRAFATUAL E ARREPENDIMENTO

Pensamentos contrafatuais são representações mentais de alternativas de eventos, ações
ou estados passados. Os resultados imagináveis de comparações contrafatuais geralmente são
o que era esperado que acontecesse ou o que deveria ter acontecido (ROESE, 1997).
Pensamentos contrafatuais estão relacionados a pensamentos causais, ajudando as pessoas a
aprenderem com a experiência e influenciando diversas atividades cognitivas, desde
criatividade até probabilidade de julgamentos. Com esses pensamentos, ocorre o surgimento de
emoções e atribuições sociais, como arrependimento e culpa (BYRNE, 2002).
O raciocínio contrafatual é comum entre nações e culturas (AU, 1983; GILOVICH et
al., 2003; LIU, 1985). Esses pensamentos estão presentes em frases como “o que poderia ter
acontecido”, a qual indica uma sobreposição de situações imaginadas versus fatuais (BYRNE,
2002; EPSTUDE; ROESE, 2008). Cotidianamente, pensamentos contrafatuais ocorrem na
forma de uma sentença condicional, em que o antecedente corresponde a uma ação e o
consequente indica um resultado (p. ex.: “Se ao menos eu tivesse estudado mais, eu teria
passado na prova”) (BYRNE, 2002; EPSTUDE; ROESE, 2008).
O pensamento contrafatual ocupa uma parte significante da paisagem mental da vida
cotidiana, justificando a atenção teórica que tal processo obteve nas décadas recentes
(SUMMERVILLE; ROESE, 2008). Modelos mentais de eventos passados imaginados ou
resultados futuros ainda não alcançados suportam o pensamento contrafatual (BYRNE, 2002).
Por volta dos dois anos, crianças começam a entender e a usar expressões que denotam eventos
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contrafatuais, como “quase” (PERNER; SPRUNG; STEINKOGLER, 2004). Crianças
produzem condições contrafatuais linguisticamente bem formadas por volta dos quatro ou cinco
anos (KUCZAJ; DALY, 1979) ou até mais cedo (HARRIS; GERMAN; MILLS, 1996). Outro
estudo aponta que a habilidade para sentir arrependimento é adquirida relativamente tarde no
desenvolvimento emocional; ou seja, crianças de sete anos, mas não as de cinco anos, são
capazes de fazer julgamentos considerando a comparação da realidade com o que poderia ter
acontecido (GUTTENTAG; FERRELL, 2004).
Os pensamentos contrafatuais consistem em alternativas melhores ou piores que as
atuais. As alternativas melhores são pensamentos contrafatuais ascendentes, ao passo que as
piores são pensamentos contrafatuais descendentes (MARKMAN et al., 1993; ROESE, 1994).
A distinção entre comparação ascendente e descendente foi emprestada da teoria de comparação
social (WILLS, 1981). Enquanto que um pensamento contrafatual ascendente pode indicar
como melhorar, o descendente mostra como evitar que uma situação piore (EPSTUDE;
ROESE, 2008).
O pensamento contrafatual descendente tem um papel importante em regular e
influenciar a motivação. Isso ocorre pelo contraste afetivo e assimilação afetiva. Quando
comparações contrafatuais descendentes geram sentimento negativo devido à possibilidade de
um resultado negativo ter acontecido, há aumento na motivação para mudar e melhorar devido
a uma ativação de alerta. Quando comparações descendentes geram afeto positivo pela
diminuição do impacto de um potencial resultado negativo, a motivação para mudar e melhorar
é reduzida devido a um efeito que visa a permanência se o estado atual é satisfatório
(MCMULLEN; MARKMAN, 2000). Embora se assumisse, inicialmente, que pensamentos
contrafatuais descendentes levariam a um sentimento positivo pelo efeito de contraste para a
regulação afetiva, uma pesquisa mais recente indica que pensamentos contrafatuais ascendentes
também podem gerar um sentimento positivo pelo efeito de assimilação, fazendo com que o
indivíduo se sinta mais estimulado, o que aumenta a persistência em relação à tarefa e ao seu
desempenho (MARKMAN; MCMULLEN; ELIZAGA, 2008).
O pensamento contrafatual pode ser visto por uma perspectiva funcional (EPSTUDE;
ROESE, 2008). A função primária do pensamento contrafatual é resolver o problema. A
sequência regulatória começa com um problema, um contratempo ou uma experiência negativa,
que não atinge um valor de referência para sucesso ou desempenho satisfatório. Com o
reconhecimento do problema, o pensamento contrafatual é ativado (EPSTUDE; ROESE, 2008).
A ativação refere-se ao fato de os pensamentos contrafatuais surgirem na mente
conscientemente (ROESE; HUR, 1997). Pensamentos contrafatuais são tipicamente ativados
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por um objetivo que falhou (MARKMAN et al., 1993; ROESE; HUR, 1997; ROESE; HUR;
PENNINGTON, 1999; ROESE; OLSON, 1995; SANNA; TURLEY-AMES, 2000; SANNA;
TURLEY, 1996) e em casos de resultados inesperados (SANNA; TURLEY, 1996).
Estados afetivos negativos também podem influenciar a ativação de pensamentos
contrafatuais. Pessoas em estados afetivos desagradáveis têm maior probabilidade de buscar e
usar informação para explicar seu estado do que pessoas em estados afetivos agradáveis
(SCHWARZ; CLORE, 1983). Além disso, o estado de humor interage com o objetivo
motivacional, seja este de prazer, desempenho, afetivo ou preparativo, influenciando o
pensamento contrafatual (SANNA; MEIER; WEGNER, 2001).
O pensamento contrafatual é um componente de mecanismos regulatórios que mantêm
o comportamento no caminho, principalmente em interações sociais (EPSTUDE; ROESE,
2008; MARKMAN; MCMULLEN, 2003; ROESE, 1997). De acordo com a função de
regulação comportamental, o papel principal do pensamento contrafatual é o gerenciamento e
a coordenação do comportamento em curso (EPSTUDE; ROESE, 2008).
Considerando o comportamento regulativo, maior clareza, especificidade e criatividade
podem levar a melhorias mais significativas no desempenho (EPSTUDE; ROESE, 2008). Os
pensamentos contrafatuais mais úteis na regulação do comportamento são os mais frequentes
no dia a dia (ROESE; SUMMERVILLE, 2005): ascendentes (ROESE; HUR, 1997; ROESE;
OLSON, 1997; SUMMERVILLE; ROESE, 2008), aditivos (GILOVICH; MEDVEC, 1995;
ROESE et al., 1999; ROESE; OLSON, 1993a; ROESE; OLSON, 1993b) e autocentrados
(SUMMERVILLE; ROESE, 2008).
A estrutura do pensamento contrafatual é aditiva ou subtrativa, dependendo se
elementos são adicionados ou removidos do fato ocorrido. Um pensamento contrafatual aditivo
foca em fazer algo que não havia ocorrido (ex.: “Se eu tivesse sido mais cuidadoso”) e o
pensamento subtrativo evidencia a exclusão de algo que foi feito (ex.: “Se eu não tivesse sido
tão apressado”) (EPSTUDE; ROESE, 2008). O pensamento subtrativo retira uma escolha de
consideração, sem informar que opção deveria ter sido escolhida. O pensamento aditivo é mais
criativo, pois envolve novas opções (MARKMAN et al., 2007; ROESE; OLSON, 1993b).
Os pensamentos focam nas ações de uma pessoa em relação a si própria (autocentrados)
ou nas de outras pessoas. Embora seja possível aprender com os erros alheios, pensamentos que
focam no próprio ser geram maior desenvolvimento pessoal (EPSTUDE; ROESE, 2008).
Pensamentos contrafatuais que modificam decisões, escolhas ou ações pensadas são conhecidos
como pensamentos contrafatuais com foco no comportamento e resultam em arrependimento
(EPSTUDE; ROESE, 2008; ZEELENBERG et al., 1998). Pensamentos contrafatuais que

21

alteram aspectos da situação, ou elementos além do controle do autor, são pensamentos
contrafatuais com foco na situação e resultam em frustração (ZEELENBERG et al., 1998).
As pessoas podem usar estratégias regulativas focadas na decisão, na alternativa e nos
sentimentos. Estratégias focadas na decisão visam ao processo específico de decisão e
resultados. Estratégias focadas na alternativa lidam com a alternativa não escolhida. Estratégias
focadas no sentimento lidam diretamente com a experiência de arrependimento. Essas
estratégias podem ser aplicadas à prevenção de um futuro arrependimento e ao gerenciamento
do arrependimento atual (ZEELENBERG; PIETERS, 2007).
Para gerenciar o arrependimento atual por meio da estratégia de foco na decisão, é
possível desfazer a decisão, justificá-la ou negar a responsabilidade por ela. A justificativa pode
ocorrer pela apresentação de razões para a escolha (ex.: “Ao menos eu tentei”). A negação da
responsabilidade pela decisão, por meio da atribuição de culpa ao provedor de serviço é uma
forma de reduzir o arrependimento que, em contrapartida, aumenta a raiva (ZEELENBERG;
PIETERS, 2007). A estratégia focada na alternativa pode ocorrer pela reavaliação da qualidade
da opção alternativa. As pessoas podem pensar: “mesmo se eu tivesse feito uma escolha
diferente, o resultado teria sido igualmente ruim” (MCCLOY; BYRNE, 2002). Já a regulação
por estratégias focadas no sentimento pode ser feita por um trabalho de reparo psicológico,
identificando que houve uma aprendizagem a partir dos erros ou apoiando suas decisões
minimizando as alternativas rejeitadas (GILOVICH; MEDVEC, 1995). A regulação também
pode ser feita pela supressão ou negação do arrependimento (ZEELENBERG; PIETERS,
2007).
Essa habilidade de imaginar outras possibilidades é um requisito para o arrependimento
(ROESE, 1997; ZEELENBERG; PIETERS, 2007; ZEELENBERG et al., 1998). Portanto,
quanto maior a percepção de oportunidades, mais intensa é essa emoção negativa (ROESE;
SUMMERVILLE, 2005). Conforme Tsiros e Mittal (2000), mesmo quando um indivíduo não
possui informação sobre a rejeição de uma opção melhor, ainda é possível ter arrependimento
por meio da geração de pensamento contrafatual, que é o mecanismo cognitivo utilizado para
atingir essa emoção.
É importante destacar que, como o arrependimento ocorre a partir dos pensamentos
contrafatuais ascendentes (EPSTUDE; ROESE, 2008), a distinção entre pensamento
contrafatual ascendente autocentrado e arrependimento pode ser sutil. Roese, Summerville,
Fessel (2007) indicam, na realização de um estudo experimental, que a definição de
arrependimento para os respondentes não pode ser muito diferente da definição de pensamento
contrafatual autocentrado ascendente (ex.: “Em que medida você deseja que a sua decisão
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tivesse sido diferente, de modo que você poderia ter obtido um resultado melhor?”). O uso da
expressão “se ao menos” (“if only”) seguida por “então” (“then”) também é uma forma de
verbalizar um arrependimento por meio do pensamento contrafatual (ROESE et al., 2006). Se
arrependimento e pensamento contrafatual são medidos por relatos verbais, a distinção
operacional é obscura (ROESE et al., 2007).
Arrependimento é uma emoção contrafatual (ROESE, 1997) definida em termos de
cognições sobre eventos passados (EPSTUDE; ROESE, 2008). É uma emoção que as pessoas
vivenciam quando percebem ou imaginam que a situação atual poderia ter sido melhor se uma
decisão diferente tivesse sido tomada. É uma sensação desagradável, com um senso de
autoculpa por sua causa e um desejo de desfazer a situação atual. Arrependimento é uma
experiência emocional complexa que tanto decorre como produz processos cognitivos de alta
ordem (ZEELENBERG; PIETERS, 2007).
O sentimento de arrependimento requer a habilidade de imaginar outras possibilidades
além das atuais; portanto, nem todas as pessoas o experienciam (ZEELENBERG; PIETERS,
2007). Pacientes com problemas no córtex orbitofrontal parecem não vivenciar arrependimento
quando decisões deram errado, como também parecem não considerar o arrependimento antes
da decisão (CAMILLE et al., 2004).
Há uma tendência natural de as pessoas focarem na opção perdida ao invés de na obtida
(CARMON; ARIELY, 2000), o que abre espaço para arrependimento e emoções similares
(ZEELENBERG; PIETERS, 2007). O simples fato de se tomar uma decisão já gera uma
sensação de arrependimento imediato pós-decisão que é acompanhado por um aumento na
atratividade da opção não escolhida (CARMON; WERTENBROCH; ZEELENBERG, 2003).
Além disso, um estudo realizado nos Estados Unidos, na China, no Japão e na Rússia mostra
que, independentemente da cultura, a ausência de atividade, em comparação à ação, gera maior
arrependimento a longo prazo. Portanto, considerar que algo poderia ter sido realizado, mas não
foi, leva a mais arrependimento do que a tomada de uma ação (GILOVICH et al., 2003).
O arrependimento foi indicado como a mais intensa e a segunda mais frequente entre as
seguintes emoções negativas: ansiedade, que foi indicada como a mais frequente, raiva, tédio,
frustração, medo, culpa, inveja e tristeza (SAFFREY et al., 2008). Uma meta-análise de onze
estudos indica que as seis áreas de maior arrependimento na vida são, em ordem descendente,
educação, carreira, romance, paternidade, self e lazer. Os maiores arrependimentos estão nas
situações em que a oportunidade para ações positivas permanecem altas. Essa perspectiva
fornece uma explicação para a razão pela qual educação é a primeira área de arrependimento
para os norte-americanos de diferentes idades e situação socioeconômica. Na sociedade atual,
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educação é acessível para todos os grupos socioeconômicos e em diferentes etapas da vida,
sendo que a possibilidade de voltar a estudar está aberta a qualquer momento (ROESE;
SUMMERVILLE, 2005).
Existem três fases distintas em que os efeitos da oportunidade podem ou não ocorrer em
relação a experiências de arrependimento: ação, resultado e lembrança. Na fase de ação, o
indivíduo se engaja em comportamentos direcionados à ação (ex.: Estudar antes de uma prova).
Na fase de resultado, um objetivo é alcançado ou não. O arrependimento ocorre quando há uma
falha, mas para isso é preciso haver a crença de que a escolha na fase de ação tenha sido livre
(ROESE; SUMMERVILLE, 2005). Na fase de lembrança, o indivíduo pode refletir sobre as
oportunidades, mas, segundo Roese e Summerville (2005), visualizar o passado como alto ou
baixo em oportunidade não altera a experiência de arrependimento. Ao invés disso, a lembrança
de experiências passadas de arrependimento reflete o princípio da oportunidade como um
processo que suporta o resultado.
Arrependimento não é apenas uma reação afetiva para uma decisão com um processo
ou resultado ruim, mas uma força para motivar e direcionar o comportamento. Os consumidores
são motivados a evitar o arrependimento; todavia, quando essa emoção ocorre, eles se engajam
em comportamentos que visam a melhorar o seu estado, revertendo a decisão ou desfazendo as
consequências. Quando isso não é possível, eles gerenciam, negam ou suprimem essa
experiência por uma das diversas formas disponíveis. Arrependimento sobre um resultado ruim
só ocorre quando, em algum momento, o acontecimento podia ter sido prevenido. Ressalta-se
que todas as demais emoções negativas podem ser vivenciadas sem uma decisão, exceto
arrependimento (ZEELENBERG; PIETERS, 2007).
No ambiente de consumo, especificamente em serviços, a antecipação de um futuro
arrependimento tende a levar à decisão pela opção status quo, ou seja, o consumidor mantém o
prestador atual, evitando mudanças (LEMON; WHITE; WINER, 2002). Há situações em que
a recompra pode causar tanto ou mais arrependimento do que a troca. Se há motivação
suficiente para justificar uma troca, consumidores sentirão menos arrependimento se houver
um resultado negativo subsequente em situação de troca do que em uma recompra. Os
sentimentos de arrependimento são reduzidos quando o consumidor, ao refletir, conclui que a
decisão era apropriada devido às circunstâncias (INMAN; ZEELENBERG, 2002). Gilbert e
Ebert (2002) realizaram um estudo em que participantes tinham a opção de reverter ou não sua
escolha. Os participantes com a opção de reversão obtiveram menos satisfação com suas
decisões do que aqueles em opção irreversível, pois, ao manter a possibilidade de troca, a pessoa
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não se engaja em processos psicológicos, como redução da dissonância e racionalização, que
melhoram subjetivamente a opção escolhida e denigrem a rejeitada.
A seguir é abordada a tendência à maximização, que é uma estratégia de tomada de
decisão do consumidor.

2.2

ESTRATÉGIA DE TOMADA DE DECISÃO: A TENDÊNCIA À MAXIMIZAÇÃO

A ação de se tomar uma decisão pertence ao cotidiano do ser humano, inclusive no
contexto de consumo. Uma teoria que tentou explicar a tomada de decisão é a teoria da escolha
racional, a qual indica que as pessoas fazem escolhas racionalmente (VON NEUMANN;
MORGENSTERN, 1944) quando as opções são comparadas em uma escala de preferência,
valor ou utilidade e a opção escolhida é a que maximiza os critérios (SCHWARTZ et al., 2002).
Uma abordagem mais consciente da limitação do cognitivo humano do que a teoria da
escolha racional foi sugerida por Herbert Simon (1955; 1956). Segundo o autor, o objetivo de
maximização ou otimização normalmente não é exequível na vida real devido à complexidade
do ambiente humano e às limitações do processamento humano de informações. Embora o
comportamento dos organismos seja adaptativo, essa adequação está muito aquém do ideal de
maximização postulado na teoria econômica. Os organismos se adaptam suficientemente bem
à estratégia de tomada de decisão satisficing, que se empenha na adequação em vez da
otimização, mas geralmente não se adaptam à maximização (SIMON, 1956).
O termo satisfice foi criado por Simon (1955; 1956) para descrever decisões estratégicas
em que um padrão mínimo de qualidade é estabelecido e a opção selecionada é a primeira que
corresponde ao padrão (SIMON, 1955). Os maximizadores desejam o melhor resultado
possível, enquanto que os satisficers desejam um resultado suficientemente bom para atender a
um determinado critério. Segundo Simon (1958) as pessoas usam a estratégia de satisficing,
pois não têm a inteligência ou perspicácia de maximizar.
A maximização tem como conceito a busca pela melhor opção, não se conformando
com outra alternativa (SCHWARTZ et al., 2002). As pessoas motivadas a tomar a melhor
decisão possível são mais dispostas a sacrificar recursos, como tempo, para obter um maior
número de escolhas do que as pessoas que buscam uma escolha satisfatória (DAR-NIMROD et
al., 2009; SCHWARTZ et al., 2002). Em situações de consumo, maximizadores envolvem-se
mais em comportamento pré-compra e também percebem maior pressão de tempo do que
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satisficers. Esses efeitos são moderados pela variedade disponível. Os maximizadores também
são mais propensos a alterar suas escolhas iniciais feitas em um tempo limitado se tiverem a
oportunidade de mudança (CHOWDHURY; RATNESHWAR; MOHANTY, 2009).
As limitações cognitivas das pessoas levam-nas a simplificar suas decisões ao adotar o
objetivo de satisficing, identificando uma opção satisfatória dentre um conjunto de opções, no
lugar de adotar um objetivo maximizador. Dessa forma, tais pessoas limitam seus esforços de
decisão e conservam seus recursos cognitivos (PAYNE; BETTMAN; JOHNSON, 1988).
Devido às limitações oferecidas pelo mundo e não às limitações do indivíduo, em um contexto
de incertezas, uma estratégia de satisficing robusta, que maximiza a confiança em um resultado
aceitável, com frequência produz, objetivamente, melhores resultados de decisão do que uma
estratégia de maximização (SCHWARTZ; BEN-HAIM; DACSO, 2011).
Simon (1955) aborda estratégias de decisão tanto em relação a características do
indivíduo quanto a sua relação com o ambiente no processo de decisão. Schwartz et al. (2002)
conceituam a tendência de satisficing ou maximizing como uma diferença ou traço individual.
Levav et al. (2012) sugerem que a maximização, geralmente estudada como um traço crônico
(SCHWARTZ et al., 2002), também pode ser desencadeada por uma situação de decisão.
Portanto, fatores ambientais também podem influenciar a probabilidade da pessoa em adotar
uma estratégia de satisficing ou maximização (SIMON, 1956). Os consumidores são tomadores
de decisão adaptativos e suas estratégias de decisão são contingentes às características do
ambiente de decisão (PAYNE, 1976; PAYNE; BETTMAN; JOHNSON, 1993).
Por considerar que a maximização pode ser ativada situacionalmente, essa estratégia de
decisão é tida como um estado mental (MA; ROESE, 2014). Um estado mental se caracteriza
pela persistência de processos cognitivos e critérios de julgamento que são ativados ao longo
da realização de uma tarefa. Ao ser ativado, um estado mental é generalizado para outras
situações, impactando-as também (XU; WYER, 2007). O estado mental de maximização não é
específico a um domínio da vida, podendo sua ativação em um domínio de não-consumo, como
na escolha de um local para viver, persistir em um domínio de consumo, como em uma situação
de falha de produto, e vice-versa (MA; ROESE, 2014).
O estado mental de satisficing é identificado quando há sequência decrescente de
número de opções, em que os compradores demonstram maior probabilidade de aceitar a opção
padrão, o que representa a alternativa suficientemente boa (LEVAV et al., 2012), sendo
condizente com a mentalidade de satisficing (LEVAV et al., 2012). Diferentemente de Levav
et al. (2012), que focam no aumento do número de opções para ativar um estado mental de
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maximização, Ma e Roese (2014) indicam que o propósito de obter o melhor também é um
elemento essencial para esse estado mental.
Ma e Roese (2014) definem o estado mental de maximização com base na tendência de
comparar, através de busca entre as alternativas (CARTER; GILOVICH, 2010; IYENGAR et
al., 2006; LEVAV et al., 2012) e no objetivo de obter o melhor (SCHWARTZ et al., 2002),
não abordando o construto pela dificuldade de decisão, que é um dos fatores da escala de
maximização de Schwartz et al. (2002). O estado mental de maximização aumenta o
arrependimento, a insatisfação, a probabilidade de retorno e troca do produto, e impacta nas
experiências sensoriais, como o paladar (MA; ROESE, 2014).
Mao (in press) analisou a tendência à maximização como uma diferença individual e
situacional. Essa análise de um construto tanto como característica do indivíduo quanto como
estado mental também é adotada na teoria de foco regulatório. De acordo com essa teoria, o
foco preventivo ou promocional pode ser tanto uma característica do indivíduo (HIGGINS et
al., 2001) como um estado mental (LEE; KELLER; STERNTHAL, 2009; MALAVIYA;
STERNTHAL, 2013). Portanto, considerar a tendência de maximização como um estado
mental e não apenas como característica individual psicológica pode contribuir para uma
compreensão mais completa do construto.
Para Schwartz et al. (2002) maximização e satisficing são pontos opostos de um
contínuo, em que a pessoa não pode ser tanto maximizadora como satisficer. Para acessar a
tendência geral de busca pela maximização, os autores criaram uma escala de maximização
com treze itens, em que pontuações baixas indicam uma predisposição geral de busca por
satisficing e o oposto indica tendência à maximização. Diversas pesquisas já utilizaram a escala
de maximização de Schwartz et al. (2002): Bruine de Bruin, Parker e Fischhoff (2007)
investigam diferenças individuais na competência de tomada de decisão; Chowdhury,
Ratneshwar e Mohanty (2009) investigam consumidores maximizadores versus satisficers,
considerando a pressão de tempo; Dar-Nimrod et al. (2009) abordam o paradoxo da
maximização; Griffin e Broniarczyk (2012) analisam o impacto do alinhamento das
características na busca e satisfação; Iyengar, Wells e Schwartz (2006) abordam estratégias de
busca por emprego; Lewer, Gerlich e Gretz (2009) analisam os determinantes da maximização
na compra do consumidor; Parker, Bruine de Bruin e Fischhoff (2007) abordam os estilos de
tomada de decisão, competência e resultados; e Roets, Schwarz e Guan (2012) fazem uma
investigação entre culturas sobre os efeitos da maximização e satisficing no bem-estar.
Embora vise a obter o melhor resultado, a tendência a usar a estratégia de maximização
está associada a consequências psicológicas negativas. Maximizadores apresentam menos
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satisfação com a vida, felicidade, otimismo e autoestima. Também apresentam mais
arrependimento, perfeccionismo, e depressão (SCHWARTZ et al., 2002). Indivíduos com
pontuação alta na escala de maximização de Schwartz et al. (2002) possuem menor experiência
de bem-estar (IYENGAR et al., 2006; PURVIS et al., 2006; SCHWARTZ et al., 2002). Mesmo
que positivamente correlacionados com resultados objetivamente melhores, os maximizadores
também estão mais relacionados a avaliações subjetivas negativas desses resultados
(IYENGAR et al., 2006). Maximizadores têm maior probabilidade de apresentar estilos
problemáticos de tomada de decisão, como menor ação para resolver uma dificuldade, maior
dependência de outros e maior tendência a evitar decisões (PARKER; DE BRUIN;
FISCHHOFF, 2007). A maximização prediz negativamente a satisfação com a escolha entre
aqueles que fizeram um sacrifício para obter uma maior variedade de opções.
A cada dia se torna mais fácil para as pessoas viverem exatamente como querem. No
entanto, a falta de restrições leva-as à indecisão sobre o que fazer (SCHWARTZ, 2000). O
senso comum sugere que os consumidores tomam decisões mais satisfatórias ao avaliar
cuidadosamente suas opções. No entanto, um exame atento das alternativas pode levar a
consequências negativas, pois pode induzir a um apego às opções. Quando os consumidores
selecionam uma opção, há um sentimento de desconforto e um aumento na atração da
alternativa rejeitada, em comparação ao seu apelo anterior à escolha. Essa ligação com as
opções rejeitadas é gerada durante o processo de decisão, independentemente de informações
sobre o resultado das opções após a escolha (CARMON et al., 2003). Já o arrependimento surge
a partir de informação sobre o resultado de outras opções após uma escolha (ZEELENBERG
et al., 1996). A experiência de arrependimento leva a um desejo pela troca de opção, enquanto
o sentimento de desconforto pós-escolha pode não gerá-lo (CARMON et al., 2003).
De acordo com Schwartz (2000), a proliferação do número de opções possui diversos
efeitos negativos no bem-estar. Primeiro, há problema na obtenção de informação adequada
para fazer uma escolha. Segundo, na medida em que o número de opções aumenta, os padrões
para se considerar um resultado aceitável se elevam. Terceiro, com o aumento das opções, as
pessoas podem acreditar que são culpadas por não obter um resultado aceitável. Além disso, o
surgimento de opções não disponíveis previamente faz com que as pessoas tenham que tomar
decisões em áreas em que uma escolha não era normalmente necessária.
Ainda que um maior leque de opções possa parecer desejável, isso pode levar a
consequências negativas para a motivação humana. Uma extensão no número de escolhas,
embora apelativa, pode enfraquecer a satisfação e a motivação subsequente. A limitação no
número de opções pode gerar maior probabilidade de compra e subsequente satisfação com a
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escolha (IYENGAR; LEPPER, 2000). Portanto, as pessoas em geral podem se sentir melhor
com opções restritas do que com ilimitadas. Liberdade, autonomia e autodeterminação podem
se tornar excessivas e, quando isso ocorre, a liberdade pode se tornar um tipo de tirania
(SCHWARTZ et al., 2002). Em sociedades em que a escolha individual abundante é valorizada
e considerada um meio para a felicidade, como nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, a
insatisfação e o arrependimento dos maximizadores sobre uma decisão imperfeita é um fator
negativo para o bem-estar, enquanto que é um fator menos determinante para o bem-estar em
sociedades como a da China, em que é dada menos ênfase à escolha como um caminho para a
felicidade (ROETS; SCHWARTZ; GUAN, 2012).
Para os maximizadores, o aumento das opções é um problema, pois sem o exame de
todas as alternativas não é possível saber se a melhor decisão foi tomada. Na medida em que as
opções aumentam, a probabilidade de alcançar o objetivo de maximização é reduzida. Além
disso, há potencial para arrependimento, pois o maximizador não verifica se o resultado obtido
é bom, e sim se foi o melhor resultado possível. Além disso, os maximizadores buscam
maximizar os ganhos em todos os atributos, ao invés de se contentar com um único atributo
mais importante, como os satisficers (MAO, in press).
Embora os maximizadores, em geral, obtenham um resultado objetivo melhor do que
satisficers, eles normalmente vivenciam esses resultados de uma forma subjetiva inferior
(SCHWARTZ et al., 2002). Maximizadores que se sacrificam para obter mais opções são
menos satisfeitos com sua escolha do que maximizadores que escolhem de uma pequena
variedade e do que satisficers. O modelo em que maximizadores tendem a sacrificar recursos
para obter mais opções – o que reduz a sua satisfação – é conhecido como paradoxo da escolha
(DAR-NIMROD et al., 2009).
Diferenças individuais na orientação de tomada de decisões moderam os custos
associados ao paradoxo da escolha. Embora muitas pessoas tendam a ser atraídas pela variedade
grande, somente os maximizadores têm a disposição para sacrificar tempo, energia e dinheiro
para avaliar as opções – o que, no final, leva a maior insatisfação com a alternativa escolhida
(DAR-NIMROD et al., 2009). Embora a maximização pareça ser um moderador adequado para
a relação entre o número de opções e a satisfação com a escolha, uma meta-análise realizada
não confirma o construto como moderador (SCHEIBEHENNE; GREIFENEDER; TODD,
2010); entretanto, Scheibehenne et al. (2010) sugerem que uma medida mais confiável de
maximização pode mudar esses resultados.
O aumento das oportunidades pode ter um efeito diferente nos satisficers, os quais
buscam por um resultado que tenha um limite mínimo de aceitação, ou por algo que seja
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suficientemente bom. Aceitar um resultado que seja bom o suficiente reduz a possibilidade de
arrependimento caso uma opção melhor do que a escolhida esteja disponível. O surgimento de
novas opções possibilita novas descobertas que atingem o limite mínimo (SCHWARTZ et al.,
2002). Maximização e satisficing podem manifestar a profundidade da busca das pessoas. Um
conjunto pequeno de opções parece provocar uma busca exaustiva, enquanto que um conjunto
amplo gera uma busca limitada, levando as pessoas à estratégia de satisficing (Diehl, 2005;
Payne; Bettman; Johnson, 1993).
Enquanto a escolha suficientemente boa pode ser julgada, normalmente, em termos
absolutos, a melhor opção geralmente requer comparação social. Dessa forma, um maximizador
deve se preocupar com sua posição relativa (SCHWARTZ et al., 2002). Ter uma posição
relativa melhor gera maior satisfação do que uma melhor posição absoluta (HSEE et al., 1999;
SOLNICK; HEMENWAY, 1998). Dessa forma, a busca pela melhor opção é impactada pela
comparação social, de modo que os maximizadores focam nos melhores resultados relativos,
ao invés de absolutos (WEAVER et al., in press).
Embora a maximização prediga mais comparação social descendente, essa estratégia
também prediz mais arrependimento. Isso indica que, enquanto os maximizadores vivenciam
as consequências negativas das comparações sociais ascendentes, eles não conseguem obter os
benefícios das comparações sociais descendentes, pois ainda possuem maior arrependimento.
Maximizadores não apenas relatam engajarem-se em mais comparações (de produto, social e
contrafatual) sobre suas compras, como também vivenciam maior arrependimento e redução na
felicidade (SCHWARTZ et al., 2002). Comparação social e comparação de produto estimulam
pensamentos contrafatuais, os quais levam ao arrependimento (ROESE, 1997).
Conforme exposto, maximizadores tendem a sacrificar mais recursos para aumentar a
possibilidade de encontrar a melhor opção (DAR-NIMROD et al., 2009; SCHWARTZ et al.,
2002). Eles também se engajam em mais comparações (SCHWARTZ et al., 2002), as quais
estimulam pensamentos contrafatuais (ROESE, 1997). Portanto, para este estudo, argumentase que essa busca pela melhor opção faz com que, após a obtenção de um resultado negativo
em uma situação de consumo, maximizadores visualizem mais oportunidades de como a
situação poderia ter sido melhor, incluindo mudanças nas ações próprias e de terceiros. Como
melhores alternativas geram pensamentos contrafatuais ascendentes (MARKMAN et al., 1993;
ROESE, 1994), sugere-se que maximizadores gerarão mais pensamentos desse tipo do que
satisficers e, por conseguinte, terão maior arrependimento. Portanto, desenvolve-se a seguinte
hipótese:
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Hipótese 1: Quanto maior a tendência à maximização do consumidor, maior a
geração de arrependimento após uma situação de falha de serviço.

A seguir, analisa-se a recuperação de serviço, abordando a compensação financeira
devido a uma falha ocorrida, situação comum para tomadores de decisão no contexto de
consumo, sejam estes maximizadores ou satisficers, e no qual a presente pesquisa é
desenvolvida.

2.3

RECUPERAÇÃO DE SERVIÇO: A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

Até os melhores prestadores de serviço produzem erros em sua entrega (HESS;
GANESAN; KLEIN, 2003). Portanto, embora as empresas não sejam capazes de prevenir a
ocorrência de todos os problemas, elas podem aprender a se recuperar deles (HART;
HESKETT; SASSER JR, 1990). A recuperação de serviços consiste em ações de uma empresa
perante uma falha no serviço (HIRSCHMAN, 1973), podendo ocorrer por iniciação da
organização ou do consumidor (SMITH; BOLTON; WAGNER, 1999). Mediante uma falha na
prestação de serviço, o cliente tem a opção de saída, quando para de comprar da empresa, ou
de “voz”, em que a insatisfação é expressa à direção ou a quem tiver interesse em ouvi-la. Ao
invés de deixar a empresa, os clientes podem utilizar a opção de “voz” para forçar a direção
ineficiente a melhorar o produto ou o serviço oferecido. Nota-se que a “voz” tem a função de
alertar a empresa de suas falhas, podendo substituir a saída, assim como complementá-la
(HIRSCHMAN, 1973).
Com a comunicação da reclamação, a empresa dá procedência ao tratamento da
reclamação, que levará a uma decisão e resultados (TAX et al., 1998). O tratamento da
reclamação é uma estratégia usada pelas empresas para resolver e aprender com as falhas nos
serviços de forma a (re)estabelecer a confiança do consumidor na organização (HART et al.,
1990). No entanto, se recuperações adequadas são capazes de reduzir as consequências
disfuncionais da falha e gerar consequências positivas como boca a boca positivo (MAXHAM
III, 2001; ORSINGHER et al., 2010) e maior confiança na empresa (TAX et al., 1998),
processos ineficientes de recuperação podem causar consequências negativas, tais como
influenciar o consumidor a descontinuar o serviço com a empresa (MAXHAM III, 2001) e a
realizar boca a boca negativo (BLODGETT; GRANBOIS; WALTERS, 1993). Isso é
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consistente com o efeito de duplo desvio das expectativas que os consumidores têm sobre o
provedor de serviço, resultando em aumento da avaliação negativa, já que houve falhas tanto
na prestação do serviço como em sua recuperação (BITNER; BOOMS; TETREAULT, 1990).
Convém destacar que recuperações de serviço altamente eficazes podem produzir o que
é chamado de “paradoxo de recuperação” de serviço, em que a falha dá à empresa a chance de
atingir níveis mais altos de satisfação do consumidor do que se a falha nunca tivesse ocorrido
(MCCULLOUGH; BHARADWAJ, 1992). Embora recuperações de serviço satisfatórias
possam levar ao paradoxo da recuperação após uma falha, isso não ocorre após duas falhas
(MAXHAM III; NETEMEYER, 2002). Além disso, Kau e Loh (2006) não encontraram suporte
para o paradoxo da recuperação, já que apenas uma recuperação de serviço com sucesso não
leva a níveis de satisfação pré-falha do serviço. Devido aos resultados contraditórios, Matos,
Henrique e Rossi (2007) realizaram uma meta-análise sobre o tema, concluindo que o paradoxo
de recuperação de serviço tem impacto positivo na satisfação, mas não possui efeito
significativo nas intenções de recompra, boca a boca e imagem corporativa. Além disso, o
ambiente de prestação de serviço pode influenciar no efeito que o paradoxo de recuperação de
serviço possui em relação à satisfação.
Entre os atributos envolvidos na recuperação de um serviço estão: compensação, rapidez
de resposta, pedido de desculpas e iniciação da recuperação, que pode ser tanto pelo prestador
de serviço ou pelo consumidor (SMITH; BOLTON, 1998). A compensação é considerada uma
estratégia eficaz de recuperação (BITNER et al., 1990; HOFFMAN; KELLEY; CHUNG, 2003;
KELLEY; HOFFMAN; DAVIS, 1993), podendo ajudar no combate à raiva e à insatisfação
após uma falha no serviço (BITNER et al., 1990).
O gerenciamento de reclamações está ligado ao desejo de proporcionar resoluções justas
para situações conflituosas entre empresas e clientes insatisfeitos (TAX et al., 1998). Dessa
forma, o conceito de justiça oferece um modelo valioso para explicar as reações dos
consumidores às situações de reclamação e à recuperação de falhas. Há a justiça distributiva,
que corresponde a resultados tangíveis, tais como descontos ou bônus para próximas compras;
a justiça processual, que se refere ao processo usado para a tomada de decisões; e a justiça
interpessoal, a qual diz respeito à maneira com que a empresa trata o consumidor durante o
processo de reclamação. Essas três dimensões de justiça, combinadas, formam as avaliações do
cliente sobre o gerenciamento de sua reclamação por parte da empresa (BLODGETT; HILL;
TAX, 1997). Convém destacar que, de acordo com as meta-análises realizadas por Gelbrich e
Roschk (2011b) e Orsingher et al. (2010), a satisfação com o tratamento da reclamação é afetada
principalmente pela justiça distributiva, seguida pela justiça interpessoal e apenas fracamente
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pela justiça processual. Isso demonstra o papel central da compensação na situação de falha de
serviço, pois os consumidores que reclamam consideram os resultados tangíveis, tais como um
desconto na conta ou um bônus na próxima compra, como a maior influência na satisfação após
a reclamação. Além disso, compensações financeiras são mais eficazes geralmente logo após a
falha do que em algum momento posterior (ROSCHK; GELBRICH, 2013).
No entanto, em algumas condições a compensação financeira não impacta nas
avaliações. Sem conhecimento de quando a compensação – comparativamente à não
compensação – tem impacto no consumidor, a empresa não pode desenvolver decisões
estratégicas de recuperação eficazes (GREWAL; ROGGEVEEN; TSIROS, 2008). A oferta de
compensação sem explicações pode indicar a admissão de culpa e resultar em avaliações mais
negativas (BITNER, 1990). Portanto, entender como essa explicação é capaz de influenciar a
eficácia da compensação enquanto estratégia de recuperação pode ser relevante para a empresa
(GREWAL et al., 2008).
A eficácia da compensação pode variar em diferentes condições (BITNER, 1990;
SMITH et al., 1999). Atribuição de estabilidade, que diz respeito à probabilidade de
recorrência, é reduzida quando compensação é oferecida, independentemente da explicação.
Quando consumidores percebem que a empresa tem controle sobre a causa da falha, eles têm
mais insatisfação do que quando há uma crença de que a empresa não possui tal controle.
Quando os consumidores constatam que a causa da falha é estável, eles também ficam mais
insatisfeitos do que quando acreditam que a falha é rara (BITNER, 1990). Segundo Grewal et
al. (2008), a compensação é necessária apenas quando a empresa é responsável pela falha e esta
ocorre frequentemente. Se o erro não é frequente e a empresa não é responsável pela sua
ocorrência, a compensação não afeta intenções de recompra. A atribuição de estabilidade e
responsabilidade influencia a equidade percebida da troca, a qual medeia a eficácia da
compensação como um esforço de recuperação.
A avaliação dos consumidores diante de uma recuperação de serviço é mais favorável
com alta compensação e quando não há perda financeira (WORSFOLD; WORSFOLD;
BRADLEY, 2007). No entanto, prestadores de serviços com altos níveis de relacionamento
com seus consumidores deveriam evitar a supercompensação por falhas minoritárias e, no lugar
disso, adotar estratégias para informar que a reclamação não tem impacto negativo para os
funcionários, já que os consumidores não desejam prejudicá-los ao expressar os problemas com
a prestação de serviço (WORSFOLD et al., 2007).
Um tipo de compensação tangível é o desconto (MATTILA, 2006). Com essa ação a
empresa deixa de cobrar ou devolve o valor do serviço (ou produto) parcial ou completamente.
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Compensar o consumidor na medida adequada após uma falha é uma premissa necessária para
manter as intenções positivas do mesmo em relação à empresa (GELBRICH et al., 2015).
Segundo Gilly e Hansen (1992), compensação simples representa uma remuneração
inferior ou igual a 100%, o que indica que a organização compensa até um valor correspondente
ao da compra. A supercompensação representa um valor acima de 100%, demonstrando que a
empresa remunera acima do limite que compensaria somente pela falha ocorrida. Davidow
(2003) indica ainda que compensação completa implica 100% de desconto, enquanto que a
parcial consiste em uma porcentagem inferior a 100%.
As

reclamações

são

resolvidas

em

um

contínuo

de

subcompensação

à

supercompensação. Ao subcompensar por uma falha, a empresa salva dinheiro, mas pode
perder o consumidor. Entretanto, a solução de supercompensação pode ter um custo muito alto
para a empresa (GILLY; HANSEN, 1992). Uma meta-análise realizada demonstrou que a
supercompensação possui um efeito incremental pequeno na satisfação após a reclamação,
comparada a uma compensação simples (GELBRICH; ROSCHK, 2011a). Logo, a empresa
deveria incluir o processo de compensação ao seu plano estratégico (GILLY; HANSEN, 1992).
Nota-se que muitos estudos analisam o impacto da compensação na satisfação do
consumidor (GELBRICH; ROSCHK, 2011a; GELBRICH; ROSCHK, 2011b; KAU; LOH,
2006; MATOS et al., 2007; MCCULLOUGH; BHARADWAJ, 1992; ORSINGHER et al.,
2010); no entanto, o seu efeito direto no arrependimento ainda é pouco explorado. Smith e
Bolton (2002) focam em emoções provocadas a partir de uma falha na prestação de serviço e
em estratégias de recuperação, mas não abordam o arrependimento como consequência dessas
estratégias. O presente estudo analisa a emoção que surge a partir de um evento específico, que
neste caso é a decisão de compra que não apresentou os resultados desejáveis devido à falha do
prestador de serviço. Com o oferecimento de uma compensação, buscam-se reparar os
problemas ocorridos e, portanto, reduzir o nível de arrependimento do consumidor. Com o
aumento da compensação, há maior nivelamento da opção selecionada com a alternativa não
escolhida. Assim, embora tenha ocorrido uma falha na prestação de serviço, a compensação
busca reparar o impacto dos problemas ocorridos no arrependimento. Além disso, tendo em
vista a relação inversa entre satisfação e arrependimento (INMAN; DYER; JIA, 1997), bem
como a constatação de que, na medida em que há aumento da compensação, há aumento da
satisfação com a recuperação (GELBRICH; ROSCHK, 2011a), elabora-se a seguinte hipótese:
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Hipótese 2: Quanto maior a compensação oferecida pela empresa após uma
situação de falha de serviço, menor o arrependimento do consumidor com a sua decisão
de compra.

A presente pesquisa tem por objetivo analisar se a estratégia de decisão do consumidor,
seja esta de maximização ou satisficing, influencia na relação entre a compensação e o
arrependimento. Conforme apontado por Lai (2010), há possibilidade da existência de
moderadores e mediadores na relação entre maximização e arrependimento, o que deve ser
explorado. Esta pesquisa visa a contribuir para uma melhor compreensão dessa relação ao
analisar o impacto da interação entre maximização e compensação no arrependimento.
Propõe-se que, para a estratégia de maximização, cada incremento na compensação gera
redução do arrependimento. Isso ocorre pois a estratégia de maximização visa a melhor opção
(DAR-NIMROD et al., 2009; DIAB et al., 2008; SCHWARTZ et al., 2002). Portanto, na
medida em que há mais compensação, haverá maior redução no arrependimento, sendo que o
nível menor de arrependimento ocorrerá quando o melhor resultado for obtido. Já a estratégia
de satisficing demanda apenas um resultado suficientemente bom (DIAB et al., 2008). Dessa
forma, após o recebimento de uma compensação parcial, incrementos no valor não deverão
gerar reduções significativas nos níveis de arrependimento, o que também se dá entre os
maximizadores. A diferença entre maximizadores e satisficers ocorre somente quando o melhor
resultado não for obtido, e não quando o melhor for de fato conquistado (MA; ROESE, 2014).
Para este estudo, que visa a analisar um problema na prestação do serviço, o melhor resultado
ocorrerá quando houver compensação total pela falha. Portanto, em situação de compensação
total (i.e., 100% de desconto) não haverá diferença nos níveis de arrependimento entre
satisficers e maximizadores; a diferença estará em níveis parciais de compensação, tais como
30% e 50% de desconto. Assim, é desenvolvida a seguinte hipótese:

Hipótese 3: Após uma situação de falha de serviço, a tendência à maximização
modera o efeito da compensação no arrependimento, de forma que o nível menor de
arrependimento para os maximizadores ocorrerá quando o melhor resultado for obtido
(compensação total), enquanto que para os satisficers ocorrerá quando houver uma
compensação suficientemente boa (compensação parcial).

O arrependimento, por sua vez, tem influência no comportamento pós-consumo em
relação ao prestador de serviço (ZEELENBERG; PIETERS, 2004). Arrependimento está
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relacionado à intenção de troca, pois essa emoção implica que há uma alternativa melhor
(ZEELENBERG et al., 2001). Indivíduos que sentem arrependimento com um encontro de
serviço fracassado predizem significativamente sua tendência para trocar de alternativa em uma
ocasião subsequente, mudando de prestador de serviço (ZEELENBERG; PIETERS, 1999).
Arrependimento influencia diretamente nas intenções de recompra (TSIROS; MITTAL, 2000).
Um resultado ruim em uma prestação de serviço e um sentimento de que uma decisão ruim foi
tomada podem, em conjunto, levar as pessoas a não optarem novamente pela mesma empresa
em uma nova decisão de consumo (CONNOLLY; ZEELENBERG, 2002; ZEELENBERG;
PIETERS, 1999).
Com o aumento da confiança dos consumidores no varejo e na busca de informação
online, bem como o crescimento do alcance das mídias sociais, a importância do boca a boca
online torna-se visível (KING; RACHERLA; BUSH, 2014). Considera-se comunicação boca a
boca online qualquer declaração disponível na internet feita por um consumidor potencial, atual
ou futuro sobre um produto ou uma empresa (HENNIG-THURAU et al., 2004). É uma
informação disponível para outros consumidores que buscam informação sobre produtos e
serviços (HENNIG-THURAU et al., 2010).
Cada vez mais os consumidores estão passando do boca a boca para o uso do boca a
boca online, especialmente em fóruns especializados (PRENDERGAST; KO; SIU YIN, 2010).
As empresas incentivam que consumidores realizem boca a boca online em sites especializados,
como Tripadvisor.com e Yelp.com. Essa exposição da opinião do consumidor é, também, uma
oportunidade para a empresa realizar a recuperação de serviço, em caso de falha em sua
prestação (KING et al., 2014).
O impacto do arrependimento no boca a boca não está claro, visto que há indícios tanto
apontando efeito negativo (ZEELENBERG et al., 2001), quanto positivo (ZEELENBERG;
PIETERS, 2004). Ao mesmo tempo, recuperações adequadas são capazes de levar a boca a
boca positivo (MAXHAM III, 2001; ORSINGHER et al., 2010), enquanto que uma
recuperação mal sucedida pode incentivar a realização do boca a boca negativo (BLODGETT
et al., 1993). Portanto, este estudo visa a analisar o efeito mediador do arrependimento na
relação entre tendência à maximização e compensação no boca a boca online.
Além disso, o tratamento da reclamação é uma estratégia usada pelas empresas para
resolver e aprender com as falhas nos serviços de forma a (re)estabelecer a confiança do
consumidor na organização (SANTOS; FERNANDES, 2008; TAX et al., 1998). Portanto,
recuperações adequadas são capazes de reduzir as consequências disfuncionais da falha e gerar
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consequências positivas como intenção de recompra, boca a boca online positivo e maior
confiança na empresa. Dessa forma, sugere-se a seguinte hipótese:

Hipótese 4: Após uma situação de falha de serviço, o arrependimento medeia o
impacto da interação entre a tendência à maximização e a compensação em: a) intenção
de recompra; b) boca a boca online positivo; e c) confiança.

A partir da revisão teórica e das hipóteses propostas, apresenta-se o modelo teórico deste
estudo. A Figura 1 mostra o impacto da tendência à maximização no arrependimento (H1),
assim como o impacto da compensação nessa emoção negativa (H2). Visualiza-se, também, o
impacto da interação entre maximização e compensação no arrependimento (H3). Além disso,
o efeito mediador do arrependimento na relação entre a interação de tendência à maximização
e compensação na intenção de recompra (H4b), boca a boca online (H4b) e confiança (H4c).
Figura 1 – Modelo teórico

Fonte: elaborado pela autora, 2015.

A seguir, desenvolve-se o método para o teste das hipóteses traçadas.
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3

ESTUDOS EMPÍRICOS

A definição do método é essencial para a realização da pesquisa de campo, que
colaborará para o alcance dos objetivos estabelecidos. Para isso, discute-se a operacionalização
da tendência à maximização. A importância dessa discussão deve-se ao fato de a literatura
apontar compreensões diferentes sobre esse construto. Assim, desenvolve-se uma discussão
sobre a operacionalização de maximização, o que, também, consiste em uma contribuição desta
pesquisa. Em seguida, apresenta-se uma visão geral dos estudos realizados. Por fim, os estudos
são expostos, incluindo participantes e desenho, procedimentos, resultados e discussão.

3.1

OPERACIONALIZAÇÃO DA TENDÊNCIA À MAXIMIZAÇÃO

Apesar de ter sido aplicada em diversos estudos, a escala de maximização proposta por
Schwartz et al. (2002) possui uma pobre consistência interna. Por outro lado, está relacionada
com várias atitudes e traços, explorando elementos como evitação, indecisão e instabilidade
emocional. No entanto, isso não significa dizer que maximizadores têm essas características
disfuncionais (DIAB et al., 2008). Diab et al. (2008) questionam a validade das inferências
baseadas nas avaliações da escala de maximização. Segundo os autores, é preciso um maior
entendimento sobre estilos de decisão e suas consequências na satisfação com a escolha.
Há debate sobre o número exato de fatores que compõem o comportamento de
maximização (RIM et al., 2011). A unidimensionalidade implica que todos os itens da escala
de maximização deveriam carregar em um fator. Diab et al. (2008) encontraram pouca
evidência para a unidimensionalidade na escala de Schwartz et al. (2002), pois uma análise de
componentes principais gerou uma solução de cinco fatores para a escala de maximização.
Também encontraram pouca consistência interna ( = 0,58), com 50% das correlações de item
total menor que os padrões psicométricos mais liberais (> 0,25).
A análise de Nenkov et al. (2008) organiza os itens da escala de maximização de
Schwartz et al. (2002) em três fatores: busca de alternativa, dificuldade de decisão e padrões
altos. A categoria “busca de alternativa” consiste em seis itens que medem a tendência de gastar
recursos para explorar todas as oportunidades possíveis. A categoria “dificuldade de decisão”,
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medida em quatro itens, aborda a dificuldade ao tomar decisões entre uma diversidade de
opções. “Padrões altos”, categoria avaliada por três itens, reflete as tendências dos tomadores
de decisão em ter altos padrões para eles mesmos em situações gerais.
Para Schwartz et al. (2002) a maximização é a busca pela melhor opção. Porém, muitos
dos itens de sua escala de maximização parecem divergir dessa definição, tais como a fantasia
sobre uma vida diferente, a dificuldade em escrever cartas para amigos e preferências por
classificar coisas. Até mesmo os dados originais de Schwartz et al. (2002) sugerem que a escala
de maximização seja multidimensional (DIAB et al., 2008). Embora a escala de maximização
pareça não medir o que propõe, ela possui variância confiável (DIAB et al., 2008). Uma escala
confiável com estrutura fatorial adequada e validade discriminante facilitaria pesquisas futuras
sobre maximização (DIAB et al., 2008; NENKOV et al., 2008). As pesquisas de Diab et al.
(2008) e Nenkov et al. (2008) sugerem que a medida de tendência de maximização individual
está associada a problemas fundamentais metodológicos que precisam ser resolvidos para que
a pesquisa avance nessa área (LAI, 2010).
A validade da escala de maximização de Schwartz et al. (2002) apresenta limitações. A
escala foi apresentada a diversos grupos de pós-graduandos na Noruega, tanto em inglês, que é
a língua original da escala, como em norueguês. Com base na escala, poucos respondentes
foram identificados como maximizadores, sendo a maioria satisficers, embora muitos se
considerassem, de fato, maximizadores. Observou-se que diversos itens da escala não são
suficientemente gerais em termos de conteúdo e tampouco suficientemente relevantes para
medir diferenças na tendência de maximização individual entre amostras, locais e culturas (LAI,
2010). Diante dessas inconsistências na escala de Schwartz et al. (2002), foram propostas
diferentes escalas para medir o construto de maximização (DIAB et al., 2008; LAI, 2010;
NENKOV et al., 2008; TURNER et al., 2012) (ANEXO A).
Diab et al. (2008) desenvolveram uma medida alternativa para a tendência de
maximização, a qual foca na tendência geral de buscar a identificação da alternativa ótima. A
escala de tendência à maximização de Diab et al. (2008) adicionou seis novos itens à categoria
de padrões altos de Schwartz et al. (2002), totalizando nove itens. Essa medida é baseada na
teoria e se relaciona menos com os traços inadequados e mais com o critério baseado no
comportamento. A escala inclui dilemas situacionais e relatórios comportamentais sobre os
recursos gastos para obter mais informação antes da tomada de decisão. Esses critérios refletem
comportamentos esperados de alguém que tenha a tendência de maximização ou satisficing
(Ex.: “Eu fico inconfortável de fazer decisões antes de conhecer todas as minhas opções” - “I
am uncomfortable making decisions before I know all of my options”). Entretanto, a escala
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proposta por Diab et al. (2008) possui frases e expressões específicas para o inglês, que
dificultam a adaptação para outras línguas (ex.: “I am a maximizer”; “I never settle”) (LAI,
2010). A escala de tendência à maximização foi correlacionada com medidas de indecisão,
evitação, arrependimento, neuroticismo e (in)satisfação com a vida. Maximizadores vivenciam
mais arrependimento, têm maior probabilidade de serem indecisos, de se esquivarem ou serem
neuróticos; no entanto, são tão felizes quanto os satisficers (DIAB et al., 2008).
Rim et al. (2011) analisaram as correlações entre os fatores da escala de maximização
(SCHWARTZ et al., 2002) e a escala de tendência à maximização (DIAB et al., 2008). A escala
de maximização mede três fatores diferentes, mas somente a busca de alternativas e a
dificuldade de decisão são positivamente correlacionados entre si e negativamente
correlacionados com índices de bem-estar. Padrões altos correlacionaram fortemente com a
escala de tendência à maximização e tiveram também correlação forte com índices positivos de
bem-estar, como otimismo e felicidade, e funcionalidade, como autoestima e autoeficácia. A
subescala de padrões altos e a escala de tendência à maximização foram positivamente
correlacionadas ao estilo de tomada de decisão analítico, enquanto que as subescalas de busca
por alternativa e a dificuldade de decisão foram positivamente correlacionadas com estilo de
decisão baseado em arrependimento e com procrastinação. As propriedades psicométricas dos
itens das escalas existentes são consideradas fracas. Se, por um lado, a busca por alternativa e
a dificuldade de decisão estão positivamente relacionadas com o comportamento maximizador,
padrões altos e a escala de tendência à maximização não estão (RIM et al., 2011). No entanto,
essa constatação de que padrões altos e tendência à maximização não estão relacionadas com
maximização deve ser analisada tendo em vista o significado dado ao construto de
maximização, que é tido como a busca pelo melhor resultado, conforme abordado na presente
pesquisa.
Turner et al. (2012) propõem que itens que focam nos aspectos comportamentais – como
busca por alternativa – e características emocionais – como dificuldade percebida da decisão –
deveriam ser inclusos em uma rede nomológica, mas itens que não são alinhados com esses
aspectos (como altos padrões) deveriam ser descartados. Embora padrões altos seja um
construto útil, não parecem se ajustar com o construto de maximização proposto por Schwartz
et al. (2002). Conceitualmente, a dimensão de busca por alternativa parece a mais próxima ao
construto de maximização proposto por Schwartz (2000). Apesar das colocações de Turner et
al. (2012), Schwartz et al. (2002) considera a otimização como objetivo de maximização, que
é compreendida pela escala de tendência à maximização. Portanto, a escala de Diab et al. (2008)
é adequada para a análise da maximização, tendo em vista a obtenção do melhor resultado.
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Como solução para as descobertas inconsistentes de correlações com bem-estar, Turner
et al. (2012) sugerem que o comportamento de maximização seja dividido em três escalas,
representando dificuldade de decisão, busca de alternativa e satisficing, os quais coletivamente
constituem o inventário de maximização. Padrões altos não fazem parte do comportamento de
maximização, pois não apresentaram carga suficiente em um fator único nem correlações totais
de item altas.
Segundo Turner et al. (2012), a escala de dificuldade de decisão é altamente
correlacionada com a escala de maximização. A escala de busca de alternativa é correlacionada
moderadamente com a escala de maximização e a escala de tendência à maximização.
Satisficing não tem correlação com a escala de maximização e tem pouca correlação com a
escala de tendência à maximização de Diab et al. (2008). A escala de satisficing é uma dimensão
de comportamento que não havia sido previamente incluída na medida de maximização, embora
fosse assumida como oposto do comportamento maximizador (TURNER et al., 2012). Turner
et al. (2012) afirmam que satisficing é um construto unidimensional e não se assemelha a outros
fatores de maximização, como dificuldade de decisão e busca de alternativa, sugerindo que essa
dimensão deveria ser tratada como um construto diferente e, portanto, medida por meio de uma
escala específica.
No inventário de maximização, dificuldade de decisão teve alta relação com
arrependimento; busca de alternativa teve relação moderada e escala de satisficing não
apresentou relação com essa emoção. Isso sugere que um componente da dificuldade de decisão
é a expectativa de que a decisão levará a arrependimento. A escala de satisficing teve correlação
positiva com felicidade subjetiva, otimismo, autoeficácia e amor-próprio. As escalas de
dificuldade de decisão e a busca por alternativa foram negativamente correlacionadas com
otimismo, autoeficácia generalizada e amor-próprio (TURNER et al., 2012). Dificuldade de
decisão não teve correlação com felicidade, corroborando Rim et al. (2011). A dificuldade de
decisão também foi positivamente correlacionada com um estilo de decisão baseado em
arrependimento. Busca de alternativa e dificuldade de decisão suportam a teoria de que
maximizadores engajam-se em estilos de tomada de decisão pouco adaptativos (RIM et al.,
2011; TURNER et al., 2012), enquanto satisficing está positivamente relacionada à adaptação
positiva (TURNER et al., 2012). Schwartz et al. (2002) cogitam que maximização é
negativamente relacionada a índices psicológicos de bem-estar, o que é suportado por Turner
et al. (2012) desde que a maximização seja medida pelas dimensões de busca de alternativa e
dificuldade de decisão.
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As pessoas que tendem a uma busca interminável de informação, que sentem maior
dificuldade na tomada de decisão e assumem que uma opção ótima possa ser encontrada se eles
a buscarem por tempo suficiente, têm avaliações mais baixas nas características saudáveis e
maiores pontuações nas medidas de personalidade inadequadas. Parece que satisficers são
pessoas que entendem que, embora provavelmente haja diversas boas alternativas para uma
decisão, em algum momento uma decisão deve ser feita e a pessoa deve aprender a viver com
as consequências (TURNER et al., 2012). Os resultados de Turner et al. (2012) estão de acordo
com o estudo de Levav et al. (2012). Estes autores desenvolveram a escala de “maximização
dos objetivos da busca” de quatro itens adaptada de Schwartz et al. (2002), a qual foca na busca
de objetivos. A profundidade da busca foi operacionalizada das seguintes formas: contagem da
amostra, tempo de decisão e aquisição de informação. Pessoas em uma sequência crescente de
opções fizeram mais buscas e engajaram-se em uma estratégia que consiste em obter a melhor
opção disponível do que pessoas em sequência decrescente, as quais adotaram uma estratégia
mais próxima a satisficing. Maximizadores crônicos fazem mais buscas, mas são menos
satisfeitos com suas escolhas. Já a medida de satisficing proposta por Turner et al. (2012) é
positivamente correlacionada a índices de boa saúde mental e tomada de decisão adaptável.
Com o objetivo de reduzir arrependimento antecipado e busca prolongada, estratégias
cognitivas de satisficing e tomada de decisão analítica poderiam ser ensinadas a maximizadores.
Lai (2010) propõe uma escala em que aborda o anseio dos maximizadores por padrões
altos e a preferência por uma busca extensiva de alternativas, excluindo o aspecto de dificuldade
de decisão incluso em outros estudos. Com essa escala, maximização é positivamente
correlacionada com otimismo, necessidade de cognição, desejo por consistência, aversão a
risco, motivação intrínseca, autoeficácia, carga de trabalho percebida; já a associação com
arrependimento é inconsistente. Para Lai (2010) a dificuldade de decisão deveria ser
considerada como uma dimensão separada em vez de uma subdimensão da maximização.
Das três dimensões estudadas por Nenkov et al. (2008), arrependimento correlacionou
sistematicamente somente com dificuldade de decisão, que não é abordada na escala de Lai
(2010). Busca extensiva de alternativa e padrões altos não se correlacionaram com
arrependimento em todas as versões da escala de Schwartz et al. (2002). Lai (2010) postula que
a relação entre maximização e arrependimento parece ser mais complexa do que inicialmente
assumida e possivelmente haja moderadores e mediadores que deveriam ser investigados em
pesquisas futuras.
Necessidade por cognição e desejo por consistência provocam maximização (LAI,
2010). Maximizadores também possuem maior carga de trabalho e propensão a arrependimento
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(LAI, 2010). Propensão para arrependimento pode representar tanto um antecedente como um
resultado da maximização. Maximizadores podem se engajar em maximização visando a evitar
arrependimento. Na sua tentativa de maximizar, eles tomam conhecimento da variedade de
opções que deveriam ser consideradas para obter a melhor alternativa. O aumento da
consciência sobre as possibilidades eleva a probabilidade de dúvidas subsequentes e
arrependimento (LAI, 2010). Lai (2010) utilizou a escala de arrependimento de Schwartz et al.
(2002), a qual parece tratar sobre a dúvida se os padrões mais altos foram ou não obtidos, em
vez de abordar arrependimento. A autora sugere que futuras pesquisas devem resolver a relação
entre a tendência individual de maximização e o arrependimento de fato associado à escolha.
Dadas as discussões sobre o construto de maximização, é relevante determinar como tal
construto será tratado nesta pesquisa. Para o presente estudo, maximização é conceituada como
o objetivo de obter o melhor resultado e satisficing visa a um resultado suficientemente bom.
Busca de alternativas é o aspecto comportamental das estratégias de decisão, enquanto que
dificuldade de decisão é uma característica emocional. Portanto, busca de alternativas e
dificuldade de decisão serão convergentes com o objetivo traçado, seja este o de obter o melhor
resultado ou um resultado suficientemente bom. Dessa forma, isso se alia com o exposto por
Diab et al. (2008) no tocante à maximização possuir altos padrões, o que envolve usar mais
recursos para incrementalmente tomar uma decisão melhor. Portanto, a sua escala de tendência
à maximização, a qual se correlaciona fortemente com padrões altos (RIM et al., 2011), é
coerente com o conceito de maximização adotado para esta pesquisa. Assim, este estudo utiliza,
principalmente, a escala de Diab et al. (2008). Entretanto, a escala de Schwartz et al. (2002),
assim como a manipulação de situações de maximização e satisficing também são utilizadas a
fim de verificar a consistência dos resultados.
Neste trabalho, a análise do construto de maximização, principalmente como um fator
individual, é tratada como “tendência à maximização”, visto que essa expressão parece mais
adequada do que apenas “maximização”, pois algumas pessoas têm maior propensão a serem
maximizadores do que outras. Entretanto, não se trata de uma variável dicotômica,
diferenciando maximizadores de satisficers, mas, sim, de uma intensidade.
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3.2

VISÃO GERAL DOS ESTUDOS

Para a verificação das hipóteses foram desenvolvidos sete estudos. O estudo 1A
propiciou evidência inicial para analisar o impacto da maximização, por meio da manipulação
desse construto, no arrependimento. Consistente com a hipótese 1, delineou-se que
maximizadores geram maior arrependimento do que satisficers. Neste estudo, utilizou-se o
número de pensamentos contrafatuais, que foram gerados livremente pelos participantes, como
indicador dessa emoção negativa.
O estudo 1B aumentou a validade ecológica do fenômeno analisado ao solicitar
experiências vivenciadas pelos próprios participantes da pesquisa. Assim, foi possível
demonstrar que, quanto maior o grau de maximização, maior o arrependimento com a tomada
de decisão por um serviço que não ocorreu da forma esperada. Além disso, maximização foi
medida pela escala de Schwartz et al. (2002), destacando as diferenças individuais.
O estudo 2A possibilitou análise do efeito da compensação oferecida pela empresa no
arrependimento do consumidor, contemplando, assim, a hipótese 2. Para isso, foi desenvolvido
um cenário de prestação de serviço em que havia a possibilidade de 0% ou 30% de
compensação.
O estudo 2B demonstrou, por meio da medição da maximização com a escala de
Schwartz et al. (2002), que maximizadores possuem maior arrependimento do que satisficers.
Foi possível confirmar que uma compensação parcial (30%) tem efeito positivo no
arrependimento do consumidor ao tomar uma decisão que resultou em uma situação não
esperada.
O estudo 3 analisou a tendência à maximização como uma variável individual, sendo
medida pela escala de Diab et al. (2008). O estudo contempla o efeito da interação entre
tendência à maximização e compensação no arrependimento. Para isso, utilizou-se
compensação de 0%, 50% e 100%. O nível parcial de compensação (50%) foi definido por meio
de pré-teste.
O estudo 4 manipula a estratégia de decisão em um cenário de turismo, diferentemente
dos demais estudos, que trataram da prestação de serviço de restaurante. Este estudo analisou o
efeito mediador do arrependimento na intenção de recompra e boca a boca online.
O estudo 5 trata do papel mediador do arrependimento no impacto da interação entre
tendência à maximização, como uma variável individual medida pela escala de Diab et al.
(2008) e compensação na intenção comportamental (i.e., intenção de recompra e boca a boca
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online positivo) e na confiança na empresa. De forma conjunta, os estudos analisam as hipóteses
de pesquisa propostas nesta tese.
Os instrumentos de coleta dos dados, os quais possuem os diferentes cenários propostos,
foram distribuídos aleatoriamente entre as amostras dos estudos. Isso possibilitou que todos os
sujeitos selecionados tivessem a mesma probabilidade de pertencer a cada um dos cenários,
além de dividir os impactos das variáveis exógenas uniformemente. Dessa forma, o julgamento
do pesquisador como determinante para a seleção foi eliminado (SELLTIZ et al., 1974).
Com a realização da sequência dos estudos, busca-se obter validade interna ao analisar
os construtos de diferentes formas: arrependimento pelo pensamento contrafatual e escalas;
tendência à maximização manipulada e pelas escalas de Schwartz et al. (2002) e Diab et al.
(2008). A validade externa é considerada ao aplicar os estudos com trabalhadores do
Mechanical Turk e com alunos de graduação, assim como em dois diferentes contextos. A maior
parte dos estudos foi realizada pelo Mechanical Turk, que é uma ferramenta que possibilita
aplicação da pesquisa a uma vasta variedade da população dos Estados Unidos, o que é um
aspecto positivo desse instrumento. A validade ecológica foi contemplada ao solicitar as
experiências dos próprios participantes, bem como ao propor cenários considerados realistas
pelos participantes.

3.3

ESTUDO 1A

O objetivo do estudo 1A é prover evidência inicial do impacto da maximização, por
meio da manipulação desse construto, no arrependimento, sem questionar o respondente
diretamente sobre essa emoção negativa. Consistentemente com a hipótese 1, delineou-se que
maximizadores geram maior arrependimento do que satisficers. Neste estudo, utilizou-se o
número de pensamentos contrafatuais gerado pelos participantes como indicador de
arrependimento com vistas a obter a validade ecológica do construto.
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3.3.1

Participantes e Desenho

A amostra de participantes foi constituída por 102 trabalhadores do Mechanical Turk
(MTurk) (50% homens e idade média de 36 anos, variando de 19 a 85), que moram nos Estados
Unidos. Eles foram aleatoriamente designados a uma condição, sendo esta ou de maximização,
(n = 51) ou de controle (n = 51), em um estudo experimental fatorial entre sujeitos.
Os respondentes foram recrutados pelo Mechanical Turk, que é um mercado de trabalho
online da Amazon, em que solicitantes postam tarefas e trabalhadores escolhem aquelas que
desejam realizar em troca de pagamento. Esse meio tem sido vastamente usado para pesquisas
na área de comportamento com o método experimental (MASON; SURI, 2011; RAND, 2012).

3.3.2

Procedimentos

As situações de consumo foram definidas como maximizadora e de controle,
considerando-se que os consumidores são tomadores de decisão adaptativos e suas estratégias
de decisão são contingentes às características do ambiente de decisão (PAYNE, 1976; PAYNE
et al., 1993). As pessoas motivadas a tomar a melhor decisão possível estão mais dispostas a
sacrificar recursos para obter um maior número de escolhas do que as que buscam uma escolha
satisfatória (DAR-NIMROD et al., 2009; SCHWARTZ et al., 2002). Além disso, em situações
de consumo, maximizadores envolvem-se mais em comportamento pré-compra do que
satisficers (CHOWDHURY et al., 2009). Portanto, uma situação em que há maior dedicação
do consumidor para a seleção do prestador de serviço pode se configurar uma situação de
maximização. Logo, propõe-se uma situação de consumo maximizadora e outra de controle, na
qual o comportamento pré-compra do consumidor é reduzido.
Ao acessar a pesquisa, os participantes foram informados de que o objetivo do estudo
era analisar como as pessoas tomam decisões e fazem previsões. Eles foram informados de que
receberiam um comentário encontrado na internet sobre um restaurante. Cada participante
obteve aleatoriamente um dos dois cenários.
O cenário (APÊNDICE A) apresentado consiste em um comentário online de um cliente
que decidiu ir a um restaurante e vivenciou uma experiência negativa, com demora no
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atendimento e comida com gosto indesejável. Essa situação foi desenvolvida com base em
comentários realizados em sites especializados, tais como Yelp.com, contribuindo para o
realismo da situação apresentada. A situação de maximização foi retratada por uma experiência
de consumo em que a alternativa escolhida era bem avaliada por outros consumidores, houve
realização de reservas com antecedência e celebrava-se um aniversário. Para o cenário de
controle, não havia busca por avaliações prévias, a decisão pelo prestador de serviço ocorreu
sem planejamento antecipado e tinha-se como objetivo um encontro casual com os amigos.
Após a leitura do cenário, os respondentes receberam a questão de listagem do
pensamento, a qual os solicitou que escrevessem qualquer pensamento que viesse à mente ao
ler o comentário sobre o restaurante. A verificação da elaboração de pensamentos contrafatuais
pelos respondentes ocorreu pela listagem de pensamento. A seguinte instrução foi apresentada:
“Que pensamentos lhe surgiram à mente ao ler o comentário sobre o restaurante?” (What
thoughts came to mind as you read this restaurant review?).
A listagem de pensamento é uma técnica utilizada em estudos experimentais (MA;
ROESE, 2014; ROESE; HUR, 1997) para obter os pensamentos livres dos respondentes a partir
das situações apresentadas. Demonstrar que o pensamento contrafatual ocorre espontaneamente
é um pré-requisito para estabelecer a validade ecológica do construto. Uma investigação para
obter pensamentos contrafatuais espontâneos deve certificar-se de que os pensamentos obtidos
são verdadeiramente espontâneos, o que indica que a pesquisa não deve ser muito intrusa,
incitando explicitamente a obtenção de pensamentos contrafatuais (SANNA; TURLEY, 1996).
Esses pensamentos podem ser obtidos espontaneamente, especialmente em atribuições causais
(MARKMAN et al., 1993; SANNA; TURLEY, 1996). A ativação contrafatual foi facilitada
por resultados negativos ao invés de positivos, conforme encontrado em Roese e Hur (1997).
Os pensamentos foram codificados em duas categorias: pensamentos contrafatuais e
pensamentos não contrafatuais. Os dois codificadores não possuíam conhecimento das
hipóteses e fizeram as análises independentemente.
A seguir, a importância da situação de prestação de serviço (How important was this
meal to the person who wrote this review?) foi avaliada. Os participantes indicaram o grau de
concordância com a questão, variando de 1 (not important) a 7 (very important). Para a análise
da situação de consumo, considera-se a importância percebida como indicador (i.e., questão
para checagem de manipulação) para a estratégia de decisão adotada. A intensidade do
comportamento pré-compra pode impactar no grau de importância do evento e,
consequentemente, na estratégia de decisão adotada, sendo esta mais ou menos maximizadora.
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A questão de verificação de atenção foi adaptada de Oppenheimer et al. (2009) (APÊNDICE
B).

3.3.3

Resultados e Discussão

A checagem da manipulação das situações de consumo foi feita por um teste ANOVA.
Verificou-se que o cenário de maximização foi percebido como significativamente mais
importante (M = 5,902, SD = 1,0631) do que o cenário de controle (M = 4,333, SD = 1,3808; F
(1, 100) = 41,322, p < 0,001, 2 = 0,292). Além disso, todos os participantes responderam
corretamente à questão de verificação de atenção.
Os pensamentos foram categorizados por dois codificadores sem o conhecimento das
hipóteses de estudo. Obteve-se concordância de 90% entre os dois codificadores, sendo que as
diferenças foram discutidas para que uma decisão final fosse tomada. Cada codificador
identificou os pensamentos contrafatuais ascendentes e contou quantos desses pensamentos
cada pessoa gerou, o que variou de 0 a 4.
Entre todos os pensamentos, 29 foram categorizados como contrafatuais ascendentes.
Participantes na situação de maximização tiveram significativamente mais pensamentos
contrafatuais do que os da situação de controle (23 vs. 6; F (1, 100) = 5,912, p = 0,017, 2 =
0,056) (Figura 2). Não há diferença significativa no número de palavras escritas entre os dois
cenários (F (1, 100) = 0,476, p = 0,492, 2 = 0,005). Do total de palavras geradas, 29%
pertencem a pensamentos contrafatuais ascendentes.
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Figura 2 – Número de pensamentos contrafatuais gerados no estudo 1
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Fonte: dados da pesquisa, 2015.

Esses resultados indicam que maximizadores têm maior percepção de oportunidades
que poderiam ter levado a um resultado melhor. Exemplos de pensamentos ascendentes gerados
pelos participantes da pesquisa são apresentados no Quadro 1.
Quadro 1 – Exemplos de pensamentos contrafatuais gerados no estudo 1A
“I felt they did not make it known just how much they were displeased with the service. They could have asked
the waitress if they could bring them a new one since it was cold or picked something else. You should do more
research before reserving a big table at a restaurant. I am not making excuses for the restaurant. It sounds as
if they did a bad job but the attendees did not do all they could either.”
“The food sounds horrible and maybe the manager should have given them a discount on the bill. I wouldn't
eat there.”
“It seemed like they had a couple of good but mostly bad things to say about the restaurant. I think the most
important part is the food, and it sounded disgusting. I definitely wouldn't go to the restaurant. I was curious
about what the prices were like, because they didn't mention it. I think they should have gotten more than just
30% off their bill.”

Fonte: dados da pesquisa, 2015.

O estudo 1A apresentou os primeiros indicadores para suporte da hipótese 1,
demonstrando que a situação de maximização gera maior arrependimento do que a de controle.
Este estudo visou a propor duas situações: uma de tomada de decisão mais aproximada a uma
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estratégia de maximização e outra de controle. Embora a busca por informações e o maior
preparo para o recebimento de um serviço indique uma tomada de decisão semelhante à
maximização, é relevante analisar as estratégias de decisão pelos fatores individuais, a fim de
verificar se os resultados são consistentes.
Além disso, foi utilizado o pensamento contrafatual ascendente como indicador de
arrependimento. Como essa emoção ocorre a partir dos pensamentos contrafatuais ascendentes
(EPSTUDE; ROESE, 2008), a distinção entre pensamento contrafatual ascendente
autocentrado e arrependimento pode ser sutil (ROESE et al., 2007). Um dos aspectos positivos
do estudo 1A é a indicação do arrependimento, por parte dos respondentes, sem serem
questionados especificamente sobre essa questão, mas somente com a livre descrição de
pensamentos que surgiram após a leitura do cenário. Isso contribui para a validade externa das
relações analisadas. Entretanto, como o cenário de falha na prestação de serviço foi dado pelo
pesquisador, desenvolveu-se o estudo 1B a fim de obter essa experiência dos próprios
respondentes.

3.4

ESTUDO 1B

Este estudo tem por objetivo aumentar a validade ecológica do fenômeno analisado em
uma situação de falha na prestação de serviço. Portanto, ao invés de providenciar uma situação,
conforme estudo 1A, foi solicitado que os participantes descrevessem uma experiência em que
eles escolheram um prestador de serviço e algum problema ocorreu. A maximização foi medida
por meio da escala de Schwartz et al. (2002), ao invés de manipulada como no estudo 1A.

3.4.1

Participantes

O estudo foi realizado com uma amostra da população dos Estados Unidos. Para a sua
realização 150 participantes (76% homens e idade média de 60 anos, variando de 26 a 76) foram
recrutados pelo Mechanical Turk.
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3.4.2

Procedimentos

Foi solicitado que cada participante descrevesse uma experiência em que escolheram
um prestador de serviço e um problema ocorreu, de modo que alguma coisa não tenha
acontecido conforme o esperado (Please describe an experience that you had in which you
chose to use the services of a business and a problem occurred (something did not work as well
as you had expected.)). Além disso, ressaltou-se que a experiência poderia ser com qualquer
prestador de serviço e alguns exemplos foram demonstrados (The experience can be with any
service provider. Some examples include, but are not limited to: restaurant, hotel, dry cleaner,
spa, retail store, car repairing, and travel agency.).

3.4.3

Mensurações

Após a descrição das situações de falha na prestação de serviço, os respondentes
indicaram os seguintes aspectos: quanto arrependimento sentiam em terem escolhido a empresa
envolvida na situação descrita por eles (How regretful were you about choosing the business in
the situation you described?; 1 = Not regretful at all; 7 = Very regretful); a importância (For
you, how important was the situation you described?; 1 = Nothing important; 7 = Very
important); o envolvimento com a situação descrita (How involved in the experience you
described were you?; 1 = Nothing involved; 7 = Very involved); assim como a severidade dos
problemas ocorridos (How severe were the problems that occurred in the situation you
described?; 1 = Not at all severe; 7 = Very severe). A maximização foi analisada pela escala de
Schwartz et al. (2002) ( = 0,875).
No estudo 1A, foi utilizada uma questão para a checagem de atenção adaptada – embora
bem próxima à original – de Oppenheimer et al. (2009). Dessa forma, há a possibilidade de os
respondentes já terem conhecimento de tal questão, fazendo, assim, com que a sua proposta não
seja efetivada. Assim, foi aplicada outra questão de verificação de atenção para o estudo 1B
(APÊNDICE C).
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3.4.4

Resultados e Discussão

Os respondentes descreveram situações de falhas na prestação de serviço em diversos
ramos de atividade, incluindo restaurante, lavanderia, agência de viagem, hotel, petshop, salão
de beleza, reparo de carro, academia e supermercado. Algumas descrições são apresentadas no
Quadro 2.
Quadro 2 – Descrição de experiências no estudo 1B
“My husband and I went out to a restaurant. We placed our order, but when it was brought out, it wasn't the
correct order. My husband's order was completely wrong. It wasn't the right sauce and there were too many
(wings).”
“My boyfriend and I went out to dinner on Friday night to a nice steakhouse. It was quite spendy so I was
expecting great service and food. My expectations were dashed first by your inattentive waitress who seemed
to have better things to do than refill our cups (we never got a water refill at ALL) when she brought our food
out it LOOKED very pretty... until we cut in and got to the nitty gritty. The steak was overcooked. How do you
overcook a steak at a steakhouse? The macaroni and cheese was dry and crusty, no yummy gooey cheese at all.
My boyfriend said his fish was pretty gross but he ate it anyways, unsurprising if you knew him. We had planned
on having dessert but skipped it and stopped at Safeway to pick up a slice of cake. Waitress got a nice 2% tip
from us.”
“I went to a coffee shop to study and I did not (get) very good service. I was hoping to get my food quickly but
the waitress took a long time to see me, didn't apologize for making me wait, was rude when I made my order,
and filled my coffee all the way to the top without asking if I wanted cream. She took a long time to bring out
my bagel sandwich and the sandwich was not as good as it should have been for the price. It was not the worst
experience ever, but I was hoping for a quick and easy meal so I could concentrate on my studying in a relaxing
environment but the experience was a hassle and I couldn't concentrate on my studies as much as I wanted to.”

Fonte: dados da pesquisa, 2015.

Somente um respondente errou a questão de verificação de atenção. Todavia, verificouse que suas respostas não diferem das dos demais participantes em relação ao arrependimento
(F (1, 148) = 0,094, p = 0,760) e à maximização (F (1, 148) = 0,070, p = 0,791). Portanto, ele
foi mantido no estudo.
Quanto maior o nível de maximização, maior o arrependimento com a escolha pelo
prestador de serviço (r = 0,354, n = 150, p < 0,0001). Além disso, maximização apresentou
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correlação com a importância da situação descrita (r = 0,382, n = 150, p < 0,0001) e o
envolvimento com a situação descrita (r = 0,345, n = 150, p < 0,0001), bem como com a
severidade dos problemas ocorridos (r = 0,368, n = 150, p < 0,0001). Dessa forma, confirmase a hipótese 1, em que quanto maior a tendência à maximização, maior o arrependimento do
consumidor. Além disso, a correlação significativa entre maximização e importância é uma
evidência de que o uso da importância parece ter sido apropriado para a verificação da
manipulação da maximização utilizada no estudo 1A.
A constatação de que quanto maior a tendência de maximização, maior é a severidade
da falha percebida é condizente com características de maximizadores. Pessoas maximizadoras
apresentam maior perfeccionismo (SCHWARTZ et al., 2002) e menor experiência de bemestar (IYENGAR et al., 2006; PURVIS et al., 2006; SCHWARTZ et al., 2002). Mesmo que
positivamente correlacionados com resultados objetivamente melhores, os maximizadores
também estão mais relacionados a avaliações subjetivas negativas desses resultados
(IYENGAR et al., 2006).
Com o estudo 1B foi possível analisar que situações de falha na prestação de serviço
impactam o arrependimento do consumidor com a tomada de decisão. Os maximizadores
demonstraram maior arrependimento, bem como maior importância dada à situação,
envolvimento e severidade do problema ocorrido. Os próximos estudos analisam o impacto da
compensação nessa emoção negativa gerada a partir de uma falha na prestação de serviço.

3.5

ESTUDO 2A

O estudo 2A tem por objetivo testar a hipótese 2, a qual aborda o efeito da compensação
no arrependimento do consumidor. Para isso, foram desenvolvidos dois cenários de falha na
prestação de serviço: um sem compensação e outro com 30% de compensação.
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3.5.1

Participantes e Desenho

O experimento foi conduzido com 102 trabalhadores do Mechanical Turk (52% homens
e idade média de 36 anos, variando de 20 a 81). Os participantes receberam um cenário sem
compensação (n = 55) ou com 30% de compensação (n = 47).

3.5.2

Procedimentos

Cada participante foi solicitado a imaginar-se em um cenário (APÊNDICE D) em que
estava na expectativa para jantar com dois amigos que não encontrava há alguns anos. O
participante foi informado de que ele era responsável por fazer reservas em um restaurante. Em
seguida, foi apresentada a experiência de consumo no dia do jantar, a qual apontou que, ao
chegar no restaurante, eles tiveram que esperar bastante tempo para serem sentados. O lugar
contava com poucos funcionários e estava muito cheio, mas o ambiente era muito agradável.
Entretanto, a comida não era muito boa. O cenário apresentou os seguintes problemas nos pratos
servidos: divergência no gosto, comida sem sabor e fria. Os amigos reclamaram da comida e a
garçonete desculpou-se pelo ocorrido. Em uma das situações, nada foi oferecido para
compensar pelos problemas, enquanto que na outra foi oferecido 30% de compensação na
conta.
Logo após a leitura dos cenários, os respondentes indicaram quanto arrependimento
sentiriam com o resultado descrito (How much regret would you feel with the outcome
described?; 1 = Not regretted; 7 = Very regretted). A severidade dos problemas descritos (How
severe were the problems that occurred in the restaurant?; 1 = not at all severe; 7 = very severe)
também foi analisada.
Foi aplicada uma questão para checagem da manipulação da compensação (In your
opinion, the compensation you received represents ______ of the total value of the meal.), como
opções de 0% (no compensation) a 100% (full compensation), com intervalos de 10%. Para a
verificação de atenção dos respondentes, foi desenvolvida uma questão, baseada em
Oppenheimer et al. (2009), mais adequada ao cenário de prestação de serviço (APÊNDICE E),
adaptando-se melhor ao estudo do que as questões usadas anteriormente.
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3.5.3

Resultados e Discussão

Os resultados apontaram que oito participantes responderam erroneamente a questão de
verificação de atenção. Com isso, verificou-se se havia diferença significativa no nível de
arrependimento de quem respondeu de forma correta e errada essa questão. A análise
demonstrou diferença significativa (F (1, 100) = 6,160, p = 0,015, 2 = 0,0580), logo, os
respondentes que não demonstraram atenção foram excluídos, resultando em 94 participantes
válidos (54% homens e idade média de 36 anos, variando de 20 a 65), 50 dos quais na situação
sem compensação e 44 com 30% de compensação.
A checagem de manipulação demonstrou que os respondentes perceberam o nível de
compensação do cenário (F (1, 92) = 41,600, p < 0,0001, 2 = 0,31). Por meio de um teste
ANOVA, verificou-se efeito significativo da compensação no arrependimento (F (1, 92) =
6,874, p = 0,010, 2 = 0,0695), de modo que aqueles com 30% de compensação (M = 4,05, SD
= 1,478) relataram menor arrependimento do que respondentes sem compensação (M = 4,92,
SD = 1,724). Obtiveram-se, assim, os primeiros indícios para o suporte da hipótese 2, a qual
prediz que o aumento na compensação gera reduções no arrependimento. Não houve diferença
no nível de severidade percebido entre os cenários (F (1, 92) = 0,139, p = 0,711, 2 = 0,0015).
O estudo 2A utilizou somente dois níveis de compensação, o que pode ser considerado
uma restrição. Os estudos 3, 4 e 5 tiveram o intuito de superar essa condição.

3.6

ESTUDO 2B

O estudo 2B tem por objetivo testar a hipótese 1 com um cenário proposto pelo
pesquisador aos respondentes e com medição da tendência à maximização pela escala de
Schwartz et al. (2002). Visa-se, também, a replicar os resultados do estudo 2, contribuindo,
dessa forma, para a confirmação da hipótese 2.
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3.6.1

Participantes e Desenho

O experimento foi conduzido com 82 trabalhadores do Mechanical Turk (52% homens
e idade média de 36 anos, variando de 20 a 81). Os participantes receberam um cenário sem
compensação (n = 35), ou com 30% de compensação (n = 47).

3.6.2

Procedimentos

Cada participante foi solicitado a imaginar-se em um cenário, conforme proposto no
estudo 2A (APÊNDICE D). Em seguida, responderam questões sobre arrependimento e
severidade, conforme o estudo anterior.
Foi utilizada a mesma questão de verificação de atenção do estudo 2A (APÊNDICE E).
A escala de maximização de Schwartz et al. (2002) foi aplicada ( = 0,742). Para finalizar,
foram coletados dados demográficos dos participantes.

3.6.3

Resultados e Discussão

Do total de participantes, dois responderam de forma imprecisa a questão de checagem
de atenção. Diante disso, foi testado se esses se diferenciam dos demais. Não foram encontradas
diferenças significativas nos resultados de maximização (F (1, 80) = 0,074, p = 0,787) e
arrependimento (F (1, 80) = 0,9972, p = 0,321). Tendo isso em vista, todos os respondentes
foram mantidos.
De acordo com a hipótese 1, quanto maior a maximização, maior o arrependimento (r
= 0,270, n = 82, p = 0,014). Além disso, conforme delineado na hipótese 2, a compensação tem
efeito principal no arrependimento (F (1, 80) = 4,820, p = 0,031, 2 = 0,056). O nível de
arrependimento com 0% de compensação (M = 5,37, SD = 1,629) é significativamente maior
do que 30% (M = 4,66, SD = 1,307). Conforme previsto, a interação não é significativa ( = 0,1414, t(78) = -0,7544, p = 0,4529).
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Em relação à percepção de severidade da falha, não houve diferença entre os diversos
níveis de compensação (F (1, 80) = 1,025, p = 0,314, 2 = 0,012). Não houve, também, diferença
na severidade percebida de acordo com o nível de maximização (r = -0,023, n = 82, p = 0,836).
Dessa forma, o estudo 2B demonstrou, por meio da medição da maximização com a
escala de Schwartz et al. (2002), que maximizadores possuem maior arrependimento do que
satisficers. Com isso, quanto maior o grau de maximização, maior o arrependimento devido a
uma situação de falha na prestação de serviço. Além disso, foi possível confirmar que uma
compensação parcial (30%) tem efeito positivo no arrependimento do consumidor ao tomar
uma decisão que resultou em uma situação não esperada.
A contribuição deste estudo é confirmar a hipótese 2, conforme estudo 2A, e analisar a
hipótese 1 pela escala de Schwartz et al. (2002), o que o diferencia do estudo 1A. Apesar de
serem utilizados dois níveis de compensação (0% e 30%), não há expectativa de interação, pois
não foi proposto um cenário com compensação total (100% de desconto) que, de acordo com a
hipótese 3, é o nível em que se espera nível semelhante de arrependimento independentemente
da maximização. Sendo assim, o próximo estudo visa a analisar essa interação. Além disso, nos
estudos 2A e 2B o nível de compensação intermediário (30%) é dado pelo pesquisador, o que
reduz a validade da manipulação. O estudo 3 visa a suprir essa limitação.

3.7

ESTUDO 3

O objetivo do estudo 3 é providenciar evidência para o impacto da tendência à
maximização (hipótese 1) e compensação (hipótese 2) no arrependimento, bem como o efeito
da interação entre compensação e estratégia de decisão nessa emoção negativa (hipótese 3).
Para este estudo, maximização foi analisada como um fator individual, medido por meio da
escala de Diab et al. (2008).

3.7.1

Participantes e Desenho

Foram recrutados pelo Mechanical Turk 150 participantes (65% homens, média de 34
anos, variando de 19 a 67) moradores dos Estados Unidos, os quais foram designados
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aleatoriamente para uma das três condições de compensação 0% (n = 49), 50% (n = 52) e 100%
(n = 49). Os diferentes níveis representam a ausência de compensação, compensação parcial e
compensação total. A tendência à maximização foi definida a posteriori pela pontuação obtida
na escala de avaliação individual.

3.7.2

Pré-teste

Para a definição do nível de compensação intermediário, foi realizado um estudo com
85 estudantes de graduação da Northwestern University. Foi solicitado que cada um, na posição
de consumidor, descrevesse uma experiência da qual se arrependesse (As a customer, please
describe an experience that you regret. It can be any experience that you regret having as a
customer.). Juntamente com essa questão, eles receberam a definição de arrependimento
(Consider regret as feeling bad about a decision you made and wishing you had made a
different decision.).
Após, perguntou-se aos respondentes qual porcentagem de desconto oferecida pela
empresa reduziria o seu nível de arrependimento com a experiência (What percentage of
discount offered by the business would be a reasonable amount to reduce your level of regret
in the experience you described?). Os participantes indicaram um valor em um contínuo entre
0% e 100%.
Entre os participantes, 53% indicaram entre 40% e 60%, sendo que 25% deles
especificaram exatamente 50% de desconto. Com base nessa constatação, selecionou-se 50%
de desconto como valor parcial de compensação para o estudo 3. Também foi constatada
correlação significante entre a porcentagem do desconto desejada e arrependimento (r = 0,235,
p = 0,031), o que aponta que respondentes com maior arrependimento desejaram maior
compensação para reduzir essa emoção negativa.

3.7.3

Procedimentos

Para este estudo, foi solicitado aos participantes que se imaginassem na situação descrita
(APÊNDICE F). Assim como nos estudos anteriores, há falha na prestação de serviço de um
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restaurante. A espera para sentar-se à mesa e a comida com gosto indesejável foram problemas
apresentados.
O cenário enfatiza que o cliente escolheu um restaurante entre diversas opções
disponíveis. Como a possibilidade de outras alternativas é condição necessária para a geração
de arrependimento (ROESE, 1997; ZEELENBERG; PIETERS, 2007; ZEELENBERG et al.,
1998), o cenário proposto possibilita que essa emoção ocorra. Diante da situação apresentada,
houve cobrança de todo o valor da conta, portanto, 0% de compensação (controle), 50% ou
100% de desconto no valor da comida.

3.7.4

Mensurações

Após a leitura do cenário, os respondentes receberam as questões para medir as variáveis
dependentes. Em seguida, eles completaram a escala de tendência à maximização de Diab et al.
(2008) e as questões demográficas. Foi solicitado que indicassem quão arrependidos estavam
com a escolha do restaurante (How regretful are you about choosing this restaurant?) (MA;
ROESE, 2014) em uma escala de 7 pontos (1 = not regretful at all; 7 = very regretful).
Para validade externa, foi verificado o realismo do cenário (I believe that such incidents
as described in the scenario can happen in real life; 1 = strongly disagree; 7 = strongly agree)
(MATTILA, 1999). A severidade dos problemas descritos (How severe were the problems that
occurred in the restaurant?; 1 = not at all severe; 7 = very severe) também foi analisada. A
questão para checagem de atenção utilizada foi a desenvolvida no estudo 2A, com base na
proposta de Oppenheimer et al. (2009) (APÊNDICE E).
A escala de tendência à maximização de Diab et al. (2008) foi aplicada ( = 0,882).
Para analisar o impacto da interação entre compensação e tendência à maximização no
arrependimento, foi utilizada a técnica de spotlight analysis (HAYES; MATTHES, 2009;
SPILLER et al., 2013), a qual considerou como satisficers os respondentes com menos de um
desvio padrão da média; e como maximizadores aqueles acima de um desvio padrão da média.
Para finalizar, foram coletados dados demográficos dos participantes.
Segundo Spiller et al. (2013), spotlight analysis é uma técnica para analisar o efeito de
uma variável em um nível particular de outra. Considera-se tal técnica adequada para o estudo,
visto que satisficers são as pessoas que tendem a possuir menor pontuação na escala de
tendência à maximização, enquanto que maximizadores são aqueles com maior pontuação.
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3.7.5

Resultados e discussão

Do total de participantes, doze responderem de forma imprecisa a questão de checagem
de atenção. Diante disso, foi testado se esses se diferenciam dos demais. Não foram encontradas
diferenças significativas nos resultados de maximização (F (1, 148) = 0,273, p = 0,602) e
arrependimento (F (1, 148) = 2,147, p = 0,145); portanto, esses respondentes foram mantidos.
A compensação tem efeito principal no arrependimento (F (2, 147) = 15,570, p <
0,0001, 2 = 0,346). O nível de arrependimento com 0% de compensação (M = 5,90) é
significativamente maior do que 50% (M = 4,56) e 100% (M = 4,24). Embora o arrependimento
com a compensação parcial seja maior do que com a total, essa diferença não é significativa.
Para verificar a relação entre arrependimento, compensação e tendência à maximização,
foi utilizada a técnica spotlight analysis, conforme Hayes e Matthes (2009) (Figura 3). Na
comparação entre compensação de 0% e 50%, compensação tem um efeito significativo e
negativo no arrependimento ( = -1,3768, t(99) = -5,2215, p < 0,0001, ds = -1.039 1 ).
Maximização também tem um efeito principal no arrependimento ( = 0,5345, t(99) = 3,6405,
p = 0,0004, ds = 0,724). Não há interação significativa entre compensação e maximização ( =
0,3110, t(99) = 1,0705, p = 0,2871, ds = 0,213). Para satisficers há diferença significativa entre
0% (M = 5,49) e 50% (M = 3,84;  = -1,6799, t(99) = -4,3153, p < 0,0001, ds = -0,859). Para
maximizadores a diferença entre 0% (M = 6,28) e 50% (M = 5,17;  = -1,0738, t(99) = -2,7926,
p = 0,0063, ds = -0,555) também é significativa. A compensação reduz arrependimento para
satisficers e maximizadores.
Na comparação entre compensação de 0% e 100%, compensação tem um efeito
significativo no arrependimento ( = -0,8128, t(96) = -5,2882, p < 0,0001, ds = -1,068), mas o
efeito da maximização não é significativo ( = 0,1548, t(96) = 1,1325, p = 0,2603, ds = 0,228).
A interação entre compensação e maximização não é significativa ( = -0,2196, t(96) = -1,6069,
p = 0,1114, ds = -0,324). Para satisficers há diferença significativa entre 0% (M = 5,49) e 100%
(M = 4,31;  = -0,5644, t(96) = -2,5927, p = 0,0110, ds = -0,523). Para maximizadores a
1

2013).

De acordo com o teste realizado, o tamanho do efeito pode ser representado por 2, d ou ds (LAKENS,
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diferença entre 0% (M = 6,28) e 100% (M = 4,17;  = -1,0613, t(96) = - 4,8600, p < 0,0001, ds
= -0,981) também é significativa.
Figura 3 – Spotlight analysis para o estudo 3

Fonte: dados da pesquisa, 2015.

Ao comparar 50% e 100%, compensação não tem efeito significativo no
arrependimento ( = -0,2391, t(99) = -0,6962, p = 0,4880, ds = -0,138). Entretanto,
maximização tem efeito marginalmente significativo no arrependimento ( = 0,3214, t(99) =
1,6745, p = 0,0973, ds = 0,333) e há uma interação significativa entre compensação e
maximização ( = - 0,7502, t(99) = -1,9734, p = 0,0513, ds = -0,392). Para satisficers a diferença
entre 50% (M = 3,84) e 100% (M = 4,31;  = 0,4781, t(99) = 0,9381, p = 0,3505, ds = 0,186)
não é significativa. Para maximizadores há diferença significativa entre 50% (M = 5,17) e 100%
(M = 4,17;  = - 0,9562, t(99) = - 1,9512, p = 0,0539, ds = -0,388). Um aumento na compensação
de 50% para 100% tem efeito positivo significativo na redução de arrependimento para
maximizadores, mas não para satisficers.
As retas de regressão foram analisadas pelo

nível de compensação manipulado

(AIKEN; WEST, 1991). Na condição de 0%, uma maior tendência à maximização prediz
aumento no arrependimento ( = 0,386, t(48) = 2,866, p = 0,006). Entre os participantes com
50% de compensação, a tendência à maximização também indica arrependimento ( = 0,329,
t(51) = 2,467, p = 0,017). Entretanto, na condição de 100% a tendência à maximização não está
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relacionada ao arrependimento ( = -0,039, t(48) = -0,266, p = 0,791). Assim, quando não há
compensação ou há compensação parcial (50%), maximizadores possuem mais arrependimento
do que satisficers (p < 0,05). Contudo, não há diferença quando a compensação é de 100%, o
que está de acordo com Ma e Roese (2014), que relatam que a diferença entre maximizadores
e satisficers ocorre somente quando o melhor resultado não for obtido, e não quando o melhor
for, de fato, conquistado.
Em relação à percepção de severidade da falha, não houve diferença entre os diversos
níveis de compensação (F (2, 147) = 2,388, p = 0,095, 2 = 0,031). Entretanto, quanto maior a
tendência à maximização, maior a severidade percebida (r = 0,246, n = 150, p = 0,002).
Quanto ao realismo, verifica-se que este foi significativamente superior a 4, ponto
central da escala, em todos os cenários. Os cenários de ausência (M = 6,531) e 50% de
compensação (M = 6,365) foram percebidos como mais realísticos do que 100% (M = 5,878; F
(2, 147) = 4,692, p = 0,011, 2 = 0,060). Compensação de 100% é menos realista, mas o objetivo
do estudo era avaliar o impacto de uma ação que nem sempre é praticada por prestadores de
serviços, mas que pode trazer resultados positivos em algumas situações.
Dessa forma, o estudo 3 apresentou indícios para aceitação das hipóteses 1, 2 e 3.
Quanto maior a tendência à maximização, maior é o nível de arrependimento pela tomada de
decisão, confirmando a hipótese 1. Na relação entre compensação e arrependimento, verificouse que 50% reduz significativamente o nível de arrependimento em relação a 0%. Ao mesmo
tempo, participantes na condição de 100% de compensação possuem menos arrependimento do
que os com 50% – no entanto, essa diferença não é significativa. Logo, há confirmação parcial
da hipótese 2.
A tendência à maximização colabora para a melhor compreensão da relação entre
compensação e arrependimento. Este estudo demonstrou que maximizadores possuem redução
no nível de arrependimento com o aumento da compensação, embora a diferença entre 0% e
50% não seja significativa. Já para satisficers, a redução do arrependimento ocorre de forma
mais intensa na compensação parcial, confirmando a predição de que esses indivíduos se
satisfazem com uma opção suficientemente boa, o que, neste caso, corresponde à compensação
de 50%; enquanto que os maximizadores necessitam de uma compensação ainda maior (e.g.
100%), para que o seu nível de arrependimento seja reduzido – confirmando, assim, a hipótese
3.
Portanto, conclui-se que os resultados apresentam evidências para a confirmação das
hipóteses delineadas. Assim, prosseguiu-se para o próximo estudo, o qual analisa as relações
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propostas, considerando satisficing e maximização como uma variável situacional. Além disso,
o cenário é construído em outro contexto de serviços.

3.8

ESTUDO 4

O estudo 4 tem por objetivo replicar os resultados do estudo 3. Entretanto, conforme o
estudo 1A, satisficing e maximização são manipuladas por meio de cenários. Além disso, buscase replicar os resultados com uma situação de prestação de serviço ligada ao turismo, ao invés
de hotel, conforme realizado nos demais estudos. Assim, visa-se a providenciar evidência para
o impacto da maximização (H1) e compensação (H2) no arrependimento, bem como o efeito
da interação entre compensação e estratégia de decisão nessa emoção negativa (H3), tratando a
maximização como fator situacional. Além disso, o estudo busca compreender o impacto do
efeito mediador do arrependimento nas variáveis comportamentais de intenção de recompra
(H4a) e boca a boca online (H4b).

3.8.1

Participantes e Desenho

O estudo possui desenho fatorial de 3 (compensação) x 2 (satisficing, maximização).
Foram recrutados 372 participantes do Mechanical Turk (56% homens, média de 35 anos,
variando de 19 a 68), os quais foram designados aleatoriamente para uma das três condições de
compensação 0% (n = 132), 50% (n = 129) e 100% (n = 111) e uma das condições de tomada
de decisão – seja esta satisficing (n = 171) ou maximização (n = 201).

3.8.2

Procedimentos

Os participantes receberam um cenário de satisficing ou maximização em que havia um
dos três níveis de compensação (APÊNDICE G). A situação ocorreu com uma pessoa que tirou
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alguns dias para ir à praia. Ao chegar no destino, o clima estava muito agradável e a praia
maravilhosa. Como o turista queria conhecer outros lugares da região, ele procurou uma
companhia de turismo para fazer um passeio de um dia. Na condição de satisficing, o turista
estava à procura de um bom passeio turístico; buscou rapidamente algumas opções e escolheu
uma delas, sem planejamento com antecedência. Na condição de maximização, o turista
desejava realizar o melhor passeio; buscou muitas opções de turismo, analisando
cuidadosamente as alternativas, e fez reserva com antecedência. Alguns problemas que
ocorreram foram: ônibus com problemas no ar condicionado, viagem mais longa do que o
prometido (o que levou a menor tempo de permanência na praia) e impossibilidade de conseguir
lugares muito bons na praia.

3.8.3

Mensurações

Após a leitura do cenário, os respondentes receberam as questões para medir as variáveis
dependentes. Foram desenvolvidas três questões com base na escala de tendência à
maximização para a checagem da manipulação dos cenários (There were other options of tours
for that day; You took extra time to evaluate the alternatives of tours available; You tried to
find the best tour for that day.).
Além disso, verificou-se a manipulação com a mesma questão utilizada no estudo 1A,
em que foi perguntado o quão importante era a situação (How important was this tour for you?;
1 = not important; 7 =very important). Como realizado no estudo 1B, perguntou-se, também,
sobre o envolvimento com a experiência (How involved in the experience described were you?;
1 = Nothing involved; 7 = Very involved). Arrependimento foi medido por escala de sete pontos
(How regretful are you about choosing this tourist company?; 1 = Not regretful at all; 7 = Very
regretful).
Em relação às variáveis comportamentais, a intenção de recompra foi mensurada com
uma escala adaptada de Zeithaml et al. (1996) (If it were me, I would probably go on another
tour with this tourist company.) em uma escala de 7 pontos (1 = not at all likely; 7 = extremely
likely). O boca a boca online positivo foi medido por dois itens adaptados de Zeithaml et al.
(1996), que englobam tanto o encorajamento de amigos e familiares para utilizarem a empresa
de turismo, como a expressão de aspectos positivos e recomendação online (If it were me, I
would probably say positive things about this tourist company to other people via the Internet;
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If it were me, I would probably recommend this tourist company to those who seek my advice
via the Internet) (r = 0,810, p < 0,0001).

3.8.4

Resultados e discussão

A verificação da atenção demonstrou diferença significativa no nível de arrependimento
entre os participantes que responderam de forma correta e errada a questão (F (1, 370) = 9,265,
p = 0,003). Assim, 34 respondentes foram excluídos (56% homens, média de 35 anos, variando
de 19 a 68), resultando em 338 participantes, sendo 60 para satisficing sem compensação, 45
para satisficing e 50% de desconto, 47 para satisficing e 100% de desconto, 58 para
maximização sem compensação, 73 para maximização e 50% de desconto, e 55 para
maximização e 100% de desconto.
A verificação de manipulação ocorreu por três questões. Respondentes no cenário de
maximização perceberam que havia mais opções de turismo para aquele dia (F (1, 336) =
13,203, p < 0,0001, 2 = 0,0378). Ademais, dedicaram mais tempo para avaliar as alternativas
(F (1, 336) = 230,302, p < 0,0001, 2 = 0,4066) e tentaram encontrar a melhor opção (F (1,
336) = 190,497, p < 0,0001, 2 = 0,3618) do que participantes na situação de satisficing.
Além disso, verificou-se que o cenário de maximização foi considerado como de maior
importância (F (1, 336) = 50,607, p < 0,0001, 2 = 0,1309) e envolvimento do que o cenário de
satisficing (F (1, 336) = 20,459, p < 0,0001, 2 = 0,0573). Com isso, evidencia-se que os
cenários desenvolvidos estão de acordo com as experiências reportadas por consumidores no
estudo 1B – em que, quanto maior a importância da experiência percebida, maior a
maximização.
Quanto ao realismo dos cenários, verifica-se que este foi significativamente superior a
4, ponto central da escala, em todos os cenários. Os cenários de maximização com 100% de
compensação (M = 5,96) foram significativamente considerados menos realistas do que os
cenários de maximização sem compensação (M = 6,53) e com 50% de compensação (M = 6,63;
F (5, 332) = 3,376, p = 0,005, 2 = 0,0483). Não houve diferença significativa entre os demais
cenários.
Dessa forma, apesar de uma compensação de 100% no cenário de maximização ser
considerada menos realista, esse nível é visto como o mais adequado na opinião dos
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respondentes. Portanto, apesar de ser menos praticado no mercado, as empresas poderiam
considerar esse grau superior de compensação, principalmente em caso de uma decisão
maximizadora.
A situação de maximização gera maior arrependimento do que a de satisficing (F (1,
332) = 3,937, p = 0,048, 2 = 0,0117). A compensação tem efeito significativo no
arrependimento (F (2, 332) = 18,629, p < 0,0001, 2 = 0,1009): o nível de arrependimento com
0% de compensação (M = 6,03) é significativamente maior do que 50% (M = 5,38), que, por
sua vez, é maior que 100% (M = 4,92). Além disso, há interação significativa entre tendência à
maximização e compensação (F (2, 332) = 2,915, p = 0,056) (Figura 4). Esse resultado pode
ser visualizado também na Tabela 1.
Figura 4 – Impacto da tendência à maximização e da compensação no arrependimento

Fonte: dados da pesquisa, 2015.

Ao se analisar o efeito mediador do arrependimento na relação entre a interação de
maximização e compensação na intenção de recompra, conforme procedimentos de Zhao,
Lynch e Chen (2010), verifica-se que o impacto da compensação no arrependimento tem efeito
significativo ( = -0,3854, t(334) = -2,8805, p = 0,0042). O efeito da maximização no
arrependimento é positivo e significativo ( = 0,6415, t(334) = 2,7639, p = 0,0060). A interação
entre compensação e maximização tem efeito marginalmente significativo no arrependimento
( = -0,3514, t(334) = -1,8870, p = 0,0600) (R2

arrependimento

= 0,1160). Nota-se que esses

resultados apontam o efeito da compensação e da maximização no arrependimento; portanto,
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esses caminhos são os mesmos para as demais variáveis dependentes analisadas e não serão
apresentados novamente.
Tabela 1 – Efeito da interação entre compensação e tendência à maximização no arrependimento
Variável dependente: arrependimento
Soma dos
quadrados

Graus de

Quadrado

Fonte

Tipo III

liberdade

da média

F

Significância

Modelo corrigido

88,647a

5

17,729

9,379

,000

Interceptação

9696,803

1

9696,803

5129,949

,000

Compensação

70,425

2

35,212

18,629

,000

Tendência à maximização

7,442

1

7,442

3,937

,048

Compensação * Tend. max.

11,019

2

5,509

2,915

,056

Erro

627,558

332

1,890

Total

10831,000

338

Total corrigido
716,204
a. R² = 0,124 (R² ajustado = 0,111).
Fonte: dados da pesquisa, 2015.

337

Já o efeito do arrependimento na intenção de recompra é negativo e significativo ( = 0,5546, t(335) = -10,8577, p < 0,0001). O efeito da compensação na intenção de recompra é
positivo e significativo ( = 0,2324, t(335) = 2,5176, p = 0,0123) (R2 recompra = 0,3178). O efeito
direto da compensação na intenção de recompra continua sendo significativo, indicando
mediação parcial ( = 0,2324, t(335) = 2,5176, p = 0,0123). O intervalo de confiança (95%),
com 5.000 reamostragens no bootstraping, não inclui zero (0,0508 a 0,4140).
Analisa-se, também, a mediação em relação ao boca a boca online. O efeito do
arrependimento no boca a boca online é negativo e significativo ( = -0,5299, t(335) = -12,8345,
p < 0,0001). O efeito da compensação no boca a boca online é positivo e significativo ( =
0,1846, t(335) = 2,4736, p = 0,0139) (R2 boca a boca = 0,3860). O efeito direto da compensação no
boca a boca online continua sendo significativo, indicando mediação parcial ( = 0,1846, t(335)
= 2,4736, p = 0,0139). O intervalo de confiança (95%), no bootstraping, não inclui zero (0,0378
a 0,3314).
Com as análises realizadas confirmam-se as hipóteses elaboradas neste estudo. O estudo
4 possibilitou a investigação das relações em situações de satisficing e maximização por meio
da manipulação, bem como permitiu a análise do impacto da estratégia de decisão e
compensação no arrependimento e o efeito mediador deste em variáveis comportamentais.
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3.9

ESTUDO 5

O objetivo do estudo 5 é analisar novamente o efeito mediador do arrependimento na
relação entre a interação de tendência à maximização e compensação com intenção de recompra
(hipótese 4A), boca a boca online (hipótese 4B) e confiança na empresa (hipótese 4C). Além
disso, avaliam-se, novamente, as relações previstas nas hipóteses 1, 2 e 3. Neste estudo,
diferentemente do estudo 4, a tendência à maximização é avaliada como uma variável
individual. Assim, é possível analisar se os resultados se replicam ao se abordar de modo
diferente a estratégia de tomada de decisão.

3.9.1

Participantes e Desenho

Para a realização do estudo, foram recrutados pelo Mechanical Turk 283 participantes
(60% homens, média de 35,5 anos, variando de 19 a 69), moradores dos Estados Unidos. Eles
foram designados aleatoriamente para uma das três condições de compensação: 0% (n = 97),
50% (n = 94) e 100% (n = 92). A tendência à maximização foi definida a posteriori.

3.9.2

Procedimentos

Os participantes receberam um cenário em que estavam procurando um restaurante bom
para celebrar o seu aniversário com amigos, conforme o cenário do estudo 3. Entretanto, neste
estudo, solicitou-se ao participante que escolhesse o restaurante em que gostaria de fazer a
reserva. Para que a escolha fosse feita, cinco fotos com breves comentários foram apresentadas.
Além disso, havia a opção de ver mais restaurantes, caso o respondente assim o desejasse,
totalizando, dessa forma, dez opções (APÊNDICE H)2.

2

Essa atividade teve por objetivo analisar se pessoas com maior tendência à maximização analisariam
maior número de opções. Entretanto, essa relação não foi verificada. Uma das razões pode ser pelo fato de o
trabalhador do Mechanical Turk buscar maximizar os seus próprios resultados, isso é, realizar o maior número de
tarefas possíveis a fim de obter maior retorno financeiro, do que buscar o melhor prestador de serviço para a tarefa
solicitada.
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Embora o arrependimento aconteça até mesmo na ausência de informação de um
resultado melhor rejeitado (TSIROS; MITTAL, 2000), as demais alternativas disponíveis
podem incitar essa emoção, pois o resultado poderia ter sido melhor caso eles estivessem
visualizado e escolhido outras opções. Portanto, quanto maior a percepção de oportunidades,
mais intensa é essa emoção negativa (ROESE; SUMMERVILLE, 2005).

3.9.3

Mensurações

Os respondentes receberam uma questão de checagem da manipulação de compensação
(How much compensation did you receive for the problems occurred in the restaurant?), com
opções em variando de 0% a 100%, em intervalos com diferenças de 10%. Além disso, eles
foram solicitados a indicar o quão arrependidos estavam com a escolha do restaurante em duas
questões, sendo uma delas igual ao estudo 3. O uso da expressão “se ao menos” (“if only”)
seguida por “então” (“then”) também é uma forma de verbalizar um arrependimento por meio
do pensamento contrafatual (ROESE et al., 2006). Portanto, o arrependimento também foi
medido por um item com a expressão “se ao menos” (If I had chosen another restaurant, I could
have got a better experience). Foi constatada correlação significativa entre as duas formas de
medição de arrependimento (r = 0,514, p < 0,0001).
Para o estudo 5, a intenção de recompra foi mensurada por um item (If it were me, I
would probably return to the restaurant in the next few months), em uma escala de sete pontos
(ZEITHAML et al., 1996) (1 = not at all likely; 7 = extremely likely).
O boca a boca online foi medido por dois itens adaptados de Zeithaml et al. (1996), que
englobam tanto o encorajamento de amigos e familiares para irem ao restaurante, como a
expressão de aspectos positivos e recomendação online (If it were me, I would probably say
positive things about this restaurant to other people via the Internet; If it were me, I would
probably recommend this restaurant to those who seek my advice via the Internet) (r = 0,846,
p < 0,0001).
A confiança foi mensurada por quatro itens (I feel that this restaurant is: a) very
undependable – very dependable; b) very incompetent – very competent; c) of very low integrity
– of very high integrity; d) very unresponsive to customers – very responsive to customers) (
= 0,877) em escalas de 7 pontos (SIRDESHMUKH; SINGH; SABOL, 2002). Além disso, eles
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responderam a questões sobre o realismo do cenário, a severidade dos problemas ocorridos,
tendência à maximização de Diab et al. (2008) ( = 0,838) e questões demográficas.

3.9.4

Resultados e discussão

A questão de checagem da manipulação indicou que os três níveis de compensação
foram significativamente identificados como diferentes (F (2, 280) = 2186,203, p < 0,0001, 2
= 0,939).
A compensação tem efeito principal no arrependimento (F (2, 280) = 20,599, p <
0,0001, 2 = 0,128). O nível de arrependimento com 0% de compensação (M = 5,60) é
significativamente maior do que 50% (M = 4,69) e 100% (M = 4,24). A diferença entre 50% e
100% não é significativa.
Para analisar a relação entre arrependimento, compensação e tendência à maximização,
foi, novamente, utilizada a técnica spotlight analysis (Figura 5). Nessa análise, satisficers estão
um desvio padrão abaixo da média na escala de tendência à maximização, enquanto que
maximizadores situam-se um desvio padrão acima da média.
Na comparação entre compensação de 0% e 50%, compensação tem efeito significativo
no arrependimento ( = -1,0297, t(189) = -5,0878, p < 0,001, ds = -0,736). Da mesma forma,
maximização tem efeito principal no arrependimento ( = 0,4980, t(189) = 4,4667, p < 0,001,
ds = 0,646). Não há uma interação significativa entre compensação e maximização ( = -0,0065,
t(189) = -0,0290, p = 0,9769, ds = -0,004). Para satisficers há diferença significativa entre 0%
(M = 5,17) e 50% (M = 4,17;  = -1,0238, t(189) = -3,5807, p = 0,0004, ds = -0,518). Para
maximizadores a diferença entre 0% (M = 6,10) e 50% (M = 5,10;  = -1,0356, t(189) = -3,5980,
p = 0,0004, ds = -0,520) também é significativa. A compensação reduz arrependimento para
satisficers e maximizadores, assim como no estudo 3.
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Figura 5 - Spotlight analysis para o estudo 5

Fonte: dados da pesquisa, 2015.

Na comparação entre compensação de 0% e 100%, compensação tem efeito
significativo no arrependimento ( = -0,6844, t(187) = -6,6512, p < 0,0001, ds = -0,967) e
maximização também ( = 0,2658, t(187) = 2,3840, p = 0,0181, ds = 0,346). A interação entre
compensação e maximização é significativa ( = -0,2418, t(187) = -2,1759, p = 0,0308, ds = 0,316). Para satisficers existe diferença significativa entre 0% (M = 5,17) e 100% (M = 4,22; 
= -0,4585, t(187) = -3,1400, p = 0,0020, ds = -0,456). Para maximizadores a diferença entre 0%
(M = 6,10) e 100% (M = 4,26;  = -0,9103, t(187) = -6,2220, p < 0,0001, ds = -0,905) também
é significativa.
Ao analisar os cenários de 50% e 100% de compensação, verifica-se que essa variável
não tem efeito significativo no arrependimento ( = -0,3996, t(184) = -1,7613, p = 0,0799, ds =
-0,258). Entretanto, maximização tem efeito significativo no arrependimento ( = 0,2588,
t(184) = 2,2151, p = 0,0280, ds = 0,324) e há interação significativa entre compensação e
maximização ( = -0,4771, t(184) = -2,0435, p = 0,0424, ds = -0,299). Para satisficers a
diferença entre 50% (M = 4,17) e 100% (M = 4,22;  = 0,0658, t(184) = 0,2040, p = 0,8384, ds
= 0,029) não é significativa. Para maximizadores há diferença significativa entre 50% (M =
5,10) e 100% (M = 4,26;  = -0,8650, t(184) = -2,6964, p = 0,0077, ds = -0,395). Um aumento
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na compensação de 50% para 100% tem um efeito positivo na redução de arrependimento para
maximizadores, mas não para satisficers, o que é semelhante ao encontrado no estudo 3.
Ao se fazer uma análise por nível de compensação, na condição de 0%, uma maior
tendência à maximização prediz aumento no arrependimento ( = 0,330, t(96) = 3,411, p =
0,001). Entre os participantes com 50% de compensação, a tendência à maximização também
indica maior arrependimento ( = 0,297, t(93) = 2,979, p = 0,004). Na condição de 100%, a
tendência à maximização não está relacionada ao arrependimento ( = 0,011, t(91) = 0,108, p
= 0,915). Dessa forma, quando não há compensação ou há compensação parcial (50%),
maximizadores possuem mais arrependimento do que satisficers (p < 0,05). Não há diferença
quando a compensação é de 100%, o que está de acordo com a hipótese 3.
Em relação à percepção de severidade da falha, não houve diferença entre os níveis de
compensação (F (2, 280) = 2,708, p = 0,068, 2 = 0,018). Entretanto, foi constatado novamente
que quanto maior a tendência à maximização, maior a severidade percebida (r = 0,247, n = 283,
p < 0,0001). Quanto ao realismo, verifica-se que este foi significativamente superior a 4, ponto
central da escala, em todos os cenários. As condições de ausência (M = 6,45) e 50% de
compensação (M = 6,27) foram percebidas como mais realistas do que 100% (M = 5,48; F (2,
280) = 18,282, p < 0,0001, 2 = 0,115).
Ao se analisar o efeito mediador do arrependimento na relação entre a interação de
maximização e compensação na intenção de recompra, conforme procedimentos de Zhao et al.
(2010), verifica-se que o impacto da compensação no arrependimento não tem efeito
significativo ( = 0,3880, t(279) = 0,7634, p = 0,4459). O efeito da maximização no
arrependimento é positivo e significativo ( = 0,5675, t(279) = 3,7110, p = 0,0002). A interação
entre compensação e maximização tem efeito significativo no arrependimento ( = -0,2465,
t(279) = -2,1644, p = 0,0313) (R2 arrependimento = 0,17). Nota-se que esses resultados apontam o
efeito da compensação e da maximização no arrependimento; portanto, esses caminhos são os
mesmos para as demais variáveis dependentes analisadas e não serão apresentados novamente.
Já o efeito do arrependimento na intenção de recompra é negativo e significativo ( = -0,3902,
t(280) = -7,7394, p < 0,0001). O efeito da compensação na intenção de recompra é positivo e
significativo ( = 0,2148, t(280) = 2,1993, p = 0,0287) (R2 recompra = 0,2382). O efeito direto da
compensação na intenção de recompra continua sendo significativo, indicando mediação
parcial ( = 0,2148, t(280) = 2,1993, p = 0,0287). O intervalo de confiança (95%), com 5.000
reamostragens no bootstraping, não inclui zero (0,0225 a 0,4071).
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Analisa-se, também, a mediação em relação ao boca a boca online. O efeito do
arrependimento no boca a boca online é negativo e significativo ( = -0,3574, t(280) = -8,2828,
p < 0,0001). O efeito da compensação no boca a boca online é positivo e significativo ( =
0,3143, t(280) = 3,7593, p = 0,0002) (R2 boca a boca = 0,2990). O efeito direto da compensação no
boca a boca online continua sendo significativo, indicando mediação parcial ( = 0,3143, t(280)
= 3,7593, p = 0,0002). O intervalo de confiança (95%), no bootstraping, não inclui zero (0,1497
a 0,4788).
Em relação à confiança, o efeito do arrependimento nessa variável é negativo e
significativo ( = -0,3706, t(280) = -9,1750, p < 0,0001). O efeito da compensação na confiança
é positivo e significativo ( = 0,8224, t(280) = 10,5081, p < 0,0001) (R2 confiança = 0,5168). O
efeito direto da compensação na confiança continua sendo significativo, indicando mediação
parcial ( = 0,0783, t(280) = 10,5081, p < 0,0001). O intervalo de confiança (95%), no
bootstraping, não inclui zero (0,6683 a 0,9764). Com as análises realizadas são confirmadas as
hipóteses 4A, 4B e 4C.
A seguir, apresenta-se um resumo com os principais aspectos de cada estudo realizado
(Quadro 3).
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Estudo
1A

1B

Contexto
Restaurante

Descrito

Amostra
MTurk

MTurk

Quadro 3 – Resumo dos estudos
Tendência à
Compensação
Arrependimento
maximização

resultados

-

Pensamento

Suporte

contrafatual

para H1

Schwartz et

How regretful were

Suporte

al. (2002)

you about choosing the

para H1

-

pelos

Situacional

participantes

Principais

business in the
situation you
described?

2A

Restaurante

MTurk

0%, 30%

-

How much regret

Suporte

would you feel with

para H2

the outcome described?
2B

Restaurante

MTurk

Pré-

Descrito

Alunos de

teste 3

pelos

graduação

0%, 30%

Schwartz et

How much regret

Suporte

al. (2002)

would you feel with

para H1 e

the outcome described?

H2

-

-

-

-

0%, 50%,

Diab et al.

How regretful are you

Suporte

100%

(2008)

about choosing this

para H1,

restaurant?

H2 e H3

How regretful are you

Suporte

about choosing this

para H1,

tourist company?

H2, H3,

participantes
3

4

Restaurante

Turismo

MTurk

MTurk

0%, 50%,

Situacional

100%

H4A, H4B
5

Restaurante

MTurk

0%, 50%,

Diab et al.

How regretful are you

Suporte

100%

(2008)

about choosing this

para H1,

restaurant?

H2, H3,

If I had chosen another

H4A,

restaurant, I could have

H4B, H4C

got a better experience
Fonte: elaborado pela autora, 2015.

Com isso, finalizam-se os estudos realizados nesta tese. Em seguida, é feita a discussão
geral dos resultados encontrados.
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3.10

DISCUSSÃO GERAL

A presente tese foi realizada visando a aprofundar os conhecimentos existentes sobre o
arrependimento do consumidor no contexto de falha na prestação de serviço. Como diferencial
em relação às demais pesquisas, esta tese analisou a interação entre o impacto de uma estratégia
adotada pelo consumidor, que consiste em sua tendência à maximização, com uma estratégia
de recuperação de serviço adotada pela empresa: a compensação financeira. Dessa forma, foi
possível verificar o impacto de duas variáveis distintas – sendo uma mais relacionada ao
consumidor e a outra à empresa – na mais intensa das emoções negativas (EPSTUDE; ROESE,
2008). A pesquisa também identificou o arrependimento como uma importante variável
mediadora para a intenção de recompra, boca a boca online e confiança na empresa.
Segundo Lai (2010), a possibilidade de existência de moderadores e mediadores na
relação entre maximização e arrependimento abre espaço para investigação. Com isso, esta
pesquisa busca aprofundar os conhecimentos já existentes sobre a relação entre maximização e
arrependimento, incluindo uma variável que representa um esforço da organização infratora em
reduzir as emoções negativas experienciadas pelo consumidor.
Quanto aos prestadores de serviço, esses frequentemente esforçam-se para a realização
do serviço com defeito zero. A habilidade em se obter sucesso na primeira vez em que o serviço
é prestado é benéfica para as avaliações dos consumidores e para os custos da empresa. No
entanto, esse objetivo pode ser difícil de ser alcançado, pois a prestação de serviço geralmente
é heterogênea e a empresa possui controle limitado sobre as diferentes interações de seus
colaboradores com os consumidores. Dessa forma, se é difícil eliminar completamente as falhas
no serviço, é valiosa para a empresa a compreensão sobre como os consumidores avaliam e
respondem ao processo de recuperação de falhas de serviços (SCHOEFER; ENNEW, 2005).
Dessa forma, esta pesquisa buscou verificar como os esforços da empresa podem
contribuir para a redução do arrependimento do consumidor ao se decidir por um serviço que
não foi executado conforme o esperado e, a partir disso, analisar o impacto dessa emoção no
comportamento do consumidor e em sua confiança na organização.
A redução das consequências negativas em decorrência de uma falha é de interesse da
empresa. Entretanto, ao mesmo tempo em que há interesse no consumidor, há necessidade de a
empresa manter-se lucrativa para continuar suas atividades, principalmente em um mercado
competitivo. Assim, compensar o consumidor na medida adequada é uma premissa necessária
para manter as intenções positivas do mesmo em relação à empresa, bem como possibilitar que
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as atividades organizacionais continuem lucrativas (GELBRICH et al., 2015). Com isso, ter o
conhecimento de quanto se deve compensar o consumidor parece ser essencial para o bom
desenvolvimento do negócio. Ao mesmo tempo, ao se refletir sobre o indivíduo que toma
diversas decisões ao longo de um dia, ter uma empresa que se preocupe com suas emoções é
benéfico.
Com o objetivo de responder a questão de pesquisa “Como a interação entre a tendência
à maximização e a compensação oferecida pela empresa, diante de uma situação de falha na
prestação de serviço, impacta no arrependimento do consumidor?”, foram desenvolvidos sete
estudos.
No estudo 1A, analisou-se o impacto da compensação oferecida pela empresa na
geração de pensamentos contrafatuais pelo consumidor. Esses pensamentos foram gerados
livremente pelos respondentes, possibilitando validade ecológica do construto (SANNA;
TURLEY, 1996). Como a diferença entre arrependimento e pensamento contrafatual em uma
medição verbal é sutil (EPSTUDE; ROESE, 2008; ROESE et al., 2007), a indicação de
diferença significativa na geração de pensamentos contrafatuais de acordo com a compensação
recebida é um forte indicativo para que esse resultado seja semelhante para o arrependimento.
Além disso, a maximização, que pode ser tanto situacional como uma característica do
indivíduo (LEVAV et al., 2012), foi avaliada por meio de uma questão situacional. Conforme
Dar-Nimrod et al. (2009) e Schwartz et al.(2002), os maximizadores sacrificam mais recursos,
como o tempo, para obter um maior número de opções do que os satisficers, envolvendo-se
mais em um comportamento pré-compra. Dessa forma, na situação de maximização, o
consumidor leu diversos bons comentários sobre o restaurante e reservou a mesa com dois
meses de antecedência para a celebração de seu aniversário. Por sua vez, na situação controle,
não houve busca por informação prévia sobre o restaurante, nem reserva e a situação de
consumo era um encontro casual.
Assim, o estudo 1A confirmou que, em um cenário de falha na prestação de serviço, o
indivíduo em uma situação de maximização possui maior arrependimento do que o em situação
de controle. A situação de controle difere-se da maximizadora, assemelhando-se a uma situação
de satisficing, em que não há busca pela melhor opção. Com essa aproximação da situação de
controle com a de satisficing, suporta-se a hipótese 1; entretanto, esse resultado foi analisado
novamente em estudos posteriores.
O estudo 1B possibilitou a análise da relação entre tendência à maximização e
arrependimento por meio de experiências de falha na prestação de serviço vivenciadas pelos
próprios participantes. Tais vivências permitiram uma maior compreensão dessa relação.
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O impacto da compensação oferecida pela empresa no arrependimento do consumidor
foi analisado no estudo 2A. Para tanto, desenvolveu-se um cenário em que, diante da falha na
prestação de serviço, o consumidor ou não recebeu nenhum desconto da empresa, ou obteve
30% de compensação.

Com isso, foi possível verificar que a compensação contribui

significativamente para a redução do arrependimento. Portanto, um esforço da empresa
transgressora pode contribuir para melhorar o bem-estar do seu consumidor.
No estudo 2B, verificou-se, novamente a relação entre compensação e arrependimento,
reforçando a confirmação da hipótese 1. Ao mesmo tempo, analisou-se a relação entre tendência
à maximização como variável individual, por meio da escala de Schwartz et al. (2002), e a
emoção negativa analisada; contribuindo, assim, para a confirmação da hipótese 2.
No estudo 3, além das relações abordadas anteriormente, analisou-se o impacto da
interação entre tendência à maximização e compensação no arrependimento do consumidor.
Com isso, foi abordada a questão levantada por Lai (2010) sobre a possibilidade de
moderadores e mediadores no impacto da maximização no arrependimento. Ao incluir o
impacto da compensação na emoção do consumidor, esta pesquisa contribuiu para a melhor
compreensão dessa relação.
Para a análise do efeito da compensação, foi feito um pré-teste com o intuito de, a partir
de experiências de consumo dos próprios respondentes, definir uma porcentagem de
compensação que seria razoável para reduzir o nível de arrependimento com a experiência
descrita. Esse pré-teste foi relevante para a definição do nível intermediário de compensação a
partir de experiências descritas pelos próprios consumidores, aumentando a validade externa
do estudo. Visto que a maioria dos participantes indicou uma compensação próxima a 50%
como adequada, definiu-se esse valor para o estudo.
Diferentemente do primeiro experimento, em que a maximização foi avaliada como uma
variável situacional, neste estudo analisou-se a tendência à maximização como uma
característica individual, utilizando-se a escala de Diab et al. (2008). Dessa forma, foi possível
verificar que o efeito encontrado anteriormente, em que indivíduos em situação de maximização
demonstraram maior arrependimento do que os em situação de controle, confirmou-se por meio
de uma avaliação individual, de modo que, quanto maior a tendência à maximização, maior o
arrependimento. Além disso, o estudo 3 demonstrou que a compensação reduz o
arrependimento. Contudo, não houve diferença significativa em 50% ou em 100%, levando à
confirmação parcial da hipótese 2.
O estudo 3 apontou, ainda, que satisficers possuem redução significativa no
arrependimento quando há alguma compensação, não havendo diferença entre parcial e total.
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Já maximizadores se beneficiam com o aumento da compensação ao reduzirem a emoção
negativa avaliada. Assim, o estudo contribui para a melhor compreensão de como as empresas
devem compensar seus consumidores em caso de falha na prestação de serviço. Ao conhecer o
perfil do seu público, é possível analisar que porcentagem constituiria uma compensação
adequada.
O estudo 4 manipulou a tendência à maximização em um cenário de turismo. Na
situação de satisficing, o turista estava à procura de um bom passeio turístico, buscou
rapidamente algumas opções e escolheu uma delas, sem planejamento com antecedência. Na
condição de maximização, o turista desejava realizar o melhor passeio, buscou muitas opções
de turismo, analisando cuidadosamente as alternativas, e fez reserva com antecedência. Alguns
problemas ocorreram na prestação de serviço. Diante disso, a empresa ofereceu 0%, 50% ou
100% de compensação. Este estudo confirmou as hipóteses 1, 2 e 3, além das 4A e 4B, que
abordam o efeito mediador do arrependimento na intenção de recompra e no boca a boca online.
O estudo 5 visou a replicar os resultados do estudo anterior, bem como analisar o efeito
mediador do arrependimento na confiança (hipótese 4C). Foi possível replicar os resultados do
estudo 3 e 4, mostrando que satisficers possuem redução significativa no arrependimento ao
receber compensação de 50% e 100%. Entretanto, o aumento da compensação de 50% para
100% não tem impacto. Já para os maximizadores, o aumento na compensação leva a redução
no arrependimento.
O conjunto de estudos apresentado possibilitou o alcance dos objetivos propostos. Foi
possível analisar a tendência a maximização por característica individual, com a medição desse
construto pelas escalas de Schwartz et al. (2002) e Diab et al. (2008), e situacional, pela
manipulação dos construtos nos estudos 1A e 4.
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4

IMPLICAÇÕES TEÓRICAS E GERENCIAIS

Como contribuição teórica, esta pesquisa é pioneira em analisar a interação entre a
tendência à maximização – estratégia de tomada de decisão adotada pelo consumidor – e a
compensação – estratégia de recuperação de serviço comumente adotada pela empresa – para
reduzir as emoções negativas vivenciadas pelo consumidor.
Há possibilidade da vivência do arrependimento quando uma falha acontece (ROESE;
SUMMERVILLE, 2005) e a tomada de decisão é de livre escolha do consumidor
(ZEELENBERG; PIETERS, 2007). Mesmo as organizações dedicadas a prestar os melhores
serviços produzem erros (HESS et al., 2003); portanto, a análise dessa emoção no contexto de
falha na prestação de serviço torna-se relevante.
A ativação do pensamento contrafatual ocorre por um objetivo que falhou (MARKMAN
et al., 1993; ROESE; HUR, 1997; ROESE et al., 1999; ROESE; OLSON, 1995; SANNA;
TURLEY-AMES, 2000; SANNA; TURLEY, 1996) e em situações onde aconteceram
resultados inesperados (SANNA; TURLEY, 1996). No caso das situações propostas na presente
pesquisa, a falha ocorreu quando a prestação de serviço não foi realizada conforme o esperado
pelo cliente (EPSTUDE; ROESE, 2008; ZEELENBERG et al., 1998). Apesar de esse
consumidor não ter sido o responsável pela falha, a tomada de decisão foi sua, fazendo com que
pensamentos contrafatuais fossem provocados no intuito de buscar alteração das decisões
tomadas, e, assim, gerando arrependimento.
Conforme exposto por Diab et al. (2008), Lai (2010), Schwartz et al. (2002) e os
resultados obtidos na presente pesquisa, a tendência à maximização está correlacionada com o
arrependimento. Tendo em vista que as estratégias de decisão são contingentes às características
do ambiente (PAYNE, 1976; PAYNE et al., 1993), a tendência à maximização também pode
ser desencadeada por uma situação de decisão (LEVAV et al., 2012). Ao desenvolver cenários
de maximização e satisficing, os seguintes aspectos foram considerados: a busca pela melhor
alternativa, a percepção de que havia outras alternativas de prestadores de serviço e a
característica de que maximizadores envolvem-se mais em comportamentos pré-compra
(CHOWDHURY et al., 2009). Dessa forma, essas são características de uma situação com um
maior nível de maximização.
A pesquisa, assim, demonstrou convergência dos resultados ao analisar a tendência à
maximização tanto como um estado mental gerado por fatores situacionais; quanto como uma
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característica individual. A maior compreensão sobre o fato de a tendência à maximização
expressar-se dessa duas formas torna-se uma importante contribuição teórica, o que foi
demonstrado apenas recentemente no estudo de Mao (in press).
Além disso, esta pesquisa demonstrou que a tendência à maximização interage com a
compensação recebida quando há falha na prestação de serviço. O impacto da compensação nas
emoções do consumidor varia de acordo com a sua tendência à maximização. O consumidor
com maior tendência à maximização necessita de maior compensação a fim de obter maior
redução em seu nível de arrependimento. Já o consumidor com menor tendência à
maximização, ou seja, que adota uma estratégia de decisão de satisficing precisa de um menor
nível de compensação para obter redução significativa em seu nível de arrependimento. O nível
de arrependimento dos maximizadores só equivale aos dos satisficers no momento em que
recebem compensação total, ou seja, 100% de compensação. Com uma compensação parcial, o
nível de arrependimento dos maximizadores é reduzido; em comparação com situações de
ausência de compensação – e esse nível de arrependimento se torna ainda menor quando ocorre
a compensação total. Já para satisficers, compensação parcial, como 50% de desconto, já é o
suficiente para obterem uma redução considerável em seu nível de arrependimento. O
acréscimo de 50% para 100% de compensação não influencia no arrependimento dos
satisficers. Já para os maximizadores, quanto maior o nível de compensação, menor é o
arrependimento.
O arrependimento dos satisficers é menor do que o dos maximizadores na situação de
controle, em que nenhuma compensação é oferecida. Sendo assim, os satisficers possuem
menor margem para redução do arrependimento do que os maximizadores. Como já
mencionado, o estudo demonstrou que os maximizadores também possuem redução no
arrependimento quando a compensação é parcial; entretanto, quando se trata da oferta de uma
compensação total, esse nível ainda é menor, equiparando-se aos dos satisficers.
Com isso, há evidências de que a busca pela melhor opção pelos maximizadores não
ocorre apenas no momento de tomada de decisão, mas, também, em situações de recuperação
de uma falha; aspecto que configura uma contribuição teórica desta pesquisa. O indivíduo
maximizador ou em situações de maximização não apenas modifica seu comportamento e seus
julgamentos durante o processo de compra (comparando mais, gastando mais tempo, etc.), mas
também no pós-compra (ex. comparação social) (WEAVER et al., in press) e no pósreclamação, esperando mais dos recursos disponíveis pela empresa para resolver o problema.
Sendo assim, o maximizador tem como conceito a busca pela melhor opção, não se
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conformando com outra alternativa (SCHWARTZ et al., 2002), inclusive no caso de
recuperação de prestação de serviço.
Outra contribuição teórica do estudo consiste no esclarecimento das diferenças entre
arrependimento e satisfação. Conforme visto, o arrependimento é a mais intensa e a segunda
mais frequente emoção negativa citada no estudo de Saffrey et al. (2008). Com isso, é uma
variável relevante a ser aprofundada nos estudos comportamentais. Assim como o
arrependimento, a satisfação depende de comparação. O modelo mais usado para explicar o
desenvolvimento da satisfação/insatisfação do consumidor é o paradigma da desconfirmação
(CARDOZO, 1965; OLIVER, 1980; OLIVER, 1981). Essa teoria propõe que os consumidores
tomam decisões de satisfação ao comparar o desempenho do produto ou serviço com as
expectativas prévias sobre como o produto ou serviço iria ou deveria se constituir (ZEITHAML;
BERRY; PARASURAMAN, 1993). No geral, quando mais negativa a desconfirmação, maior
a insatisfação, enquanto que quanto mais positiva a desconfirmação, maior a satisfação
(MCCOLLOUGH; BERRY; YADAV, 2000).
Entretanto, o arrependimento se diferencia da satisfação por ser a única emoção em que
uma decisão precisa ser tomada para que ocorra. O arrependimento exige a habilidade de
imaginar outras possibilidades (ROESE, 1997; ZEELENBERG;

PIETERS, 2007;

ZEELENBERG et al., 1998). Para a satisfação, esse requisito não é necessário, visto que há
comparação apenas entre o esperado e o realizado, independentemente do desempenho de
outras alternativas. Além disso, o arrependimento é autocentrado e gerado por pensamentos
contrafatuais que modificam decisões, escolhas ou ações passadas (EPSTUDE; ROESE, 2008;
ZEELENBERG et al., 1998). Já a satisfação não é centralizada em uma decisão do indivíduo.
Assim, apesar de haver correlação entre esses dois conceitos, as diferenças existentes justificam
estudos diferenciados a fim de entender cada um dos construtos adequadamente.
Ademais, a pesquisa contribui gerencialmente ao ampliar a compreensão de como a
compensação oferecida pela empresa impacta nas emoções dos consumidores. Isso se torna
relevante para as empresas desenvolverem suas estratégias de recuperação de serviço, visto que,
conforme Grewal et al. (2008), sem conhecimento de quando a compensação, em relação à não
compensação, tem impacto no consumidor, a empresa não pode desenvolver estratégias
eficazes de recuperação. Segundo Gelbrich et al. (2015), ter conhecimento sobre a medida
adequada de compensar é indispensável para manter as intenções positivas dos consumidores
em relação à empresa. Dessa forma, este estudo contribui teórica e gerencialmente para a
melhor compreensão do impacto da compensação no arrependimento do consumidor.
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O estudo demonstra que a compensação é uma estratégia de recuperação que impacta
no nível de arrependimento do consumidor. Entretanto, a sua eficácia está relacionada ao seu
nível (compensação parcial ou completa) e à estratégia de tomada de decisão. Os resultados
oferecem compreensão de como o arrependimento por uma decisão de consumo pode ser
reduzido. Ter maior compreensão sobre o arrependimento é importante para a empresa, pois
essa emoção impacta a intenção de recompra (CHO; SONG, 2012; CONNOLLY;
ZEELENBERG, 2002; ZEELENBERG; PIETERS, 1999), o que foi confirmado neste estudo.
Além disso, foi possível analisar a relação entre arrependimento e boca a boca, que não estava
esclarecida na literatura (ZEELENBERG et al., 2001; ZEELENBERG; PIETERS, 2004),
apontando que a redução no arrependimento aumenta a intenção de boca a boca online positivo.
Dessa forma, a redução no arrependimento impacta positivamente as variáveis
comportamentais dos consumidores. Sendo assim, é indispensável que as empresas prestem
atenção nessa emoção negativa a fim de manterem atitudes favoráveis dos consumidores,
mesmo após uma falha na prestação de serviço.
O estudou analisou, ainda, o efeito do arrependimento como mediador do impacto da
interação entre tendência à maximização e compensação na confiança. Assim, uma estratégia
de recuperação que reduza o arrependimento contribui para a restauração da confiança. O
presente estudo confirma o fato de o tratamento adequado de reclamações impactar
positivamente a confiança do consumidor (HART et al., 1990; SANTOS; FERNANDES, 2008;
TAX et al., 1998). A pesquisa avança ainda no conhecimento sobre de modo que o
arrependimento é confirmado como uma variável mediadora dessa relação.
Como contribuição gerencial, o estudo aponta como as prestadoras de serviços podem
reduzir uma emoção negativa gerada a partir de uma falha na prestação de serviço, assim como
contribuir positivamente para a intenção de recompra, boca a boca online positivo e confiança.
A constatação de que o comportamento de maximização parece ocorrer não apenas em
relação à escolha do prestador de serviço, mas também na recuperação de serviço, torna-se
relevante para as organizações que gerenciam falhas. Conforme os resultados encontrados, a
compensação de 100% para os satisficers poderia ser uma perda de dinheiro para a empresa,
pois esses clientes teriam redução semelhante no seu nível de arrependimento mesmo com uma
compensação parcial; já em caso de clientes com maior tendência à maximização, os recursos
financeiros empregados em uma compensação total não seriam em vão, pois, quanto maior a
compensação para esses clientes, maior é a redução em seus níveis de arrependimento – o que,
consequentemente, impacta mais positivamente em seus comportamentos após a ocorrência da
falha na prestação de serviço.
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Assim, uma das preocupações das organizações, em momento de falha na prestação de
serviço, deve ser conhecer melhor o comportamento de seus clientes. Por exemplo, se o gerente
da organização possui conhecimento de que um cliente pesquisou em sites especializados antes
de optar pelo seu estabelecimento, bem como fez reserva com antecedência, solicitou a melhor
mesa do restaurante, entre outros comportamentos que indiquem maior tendência à
maximização, isso poderá ser um indicativo de que, em momento de falha, esse cliente necessite
maior compensação para que seu nível de arrependimento seja reduzido. Por outro lado, um
cliente que selecionou o estabelecimento sem maiores informações sobre o mesmo, sem
planejamento prévio da ocasião pode indicar um satisficer. Esses comportamentos podem servir
como indicativos de tendência à maximização dos consumidores.
Além disso, algumas situações são mais maximizadoras do que outras. Embora haja
uma tendência individual, a situação pode impactar na estratégia de tomada de decisão do
consumidor. Situações especiais, como por exemplo aniversários e viagens específicas – em
que há um grande envolvimento do consumidor no momento pré-consumo – tendem a ser mais
maximizadoras do que situações do cotidiano. Portanto, maior cuidado no momento de realizar
a recuperação de serviço nas ocasiões especiais torna-se adequado.
O estudo aponta, assim, que a melhor compreensão sobre o consumidor pode ser
benéfica tanto para a empresa, a qual saberá recuperar seus serviços de forma mais eficaz, como
para o próprio consumidor, o qual terá o seu nível de arrependimento reduzido; aumentando,
assim, o seu bem-estar. Os maximizadores, além de terem maior arrependimento, têm maior
redução na felicidade (SCHWARTZ et al., 2002). Com isso, tratar do arrependimento é uma
questão fundamental para o ser humano.

83

5

LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS

A pesquisa teve como foco a prestação de serviços, mais especificamente o setor de
restaurantes e turismo. A opção por serviços ocorreu pelo fato de, apesar de as empresas visarem
à prestação com defeito zero, isso se torna difícil. Dessa forma, lidar com os problemas e tomar
ações para corrigi-los se torna inevitável para o desenvolvimento organizacional. Pesquisas
futuras poderão utilizar outros prestadores de serviços, como hotéis e spa, a fim de verificar a
consistência dos resultados. Além disso, é possível realizar estudos com serviços de prestação
contínua, como companhias telefônicas e provedoras de internet.
O fato de os participantes dos estudos terem sido trabalhadores do Mechanical Turk
pode ser visto como uma limitação, pois seria adequado analisar se os resultados possuem
consistência com outras populações. Ao mesmo tempo, trata-se de uma amostra variada em que
pessoas de diferentes aspectos socioeconômicos participam. Ao analisar somente estudantes
universitários corre-se o risco de se ter um público muito restrito e semelhante.
Novos estudos podem analisar outras variáveis, como sentimento de merecimento e
dissonância cognitiva, que impactam a relação entre compensação e arrependimento, além da
estratégia de tomada de decisão do consumidor. Este estudo contribui teoricamente ao
demonstrar que o arrependimento medeia a relação entre a interação analisada e as variáveis
comportamentais, bem como a confiança. Entretanto, por não se tratar de uma mediação total,
diferentes variáveis ainda podem ser analisadas, como outras emoções negativas.
Além disso, com vistas a aumentar a validade externa, seria possível analisar as
variáveis de interesse por meio das experiências dos próprios consumidores e investigar outras
populações. Situações descritas pelos próprios consumidores podem gerar lembrança de maior
arrependimento do que uma situação dada pelo estudo. Embora tenham sido realizados estudos
com experiências dos consumidores, não foi considerado o nível de compensação
possivelmente recebido por eles.
Futuros estudos podem avaliar, também, outras táticas de recuperação, incluindo
diferentes níveis de desconto, bem como compensação não financeira, tal como a promessa de
não recorrência da falha. Dessa forma, visar-se-á a ampliar a compreensão das relações
propostas.
A exigência de um maior nível de compensação para obter maior redução no nível de
arrependimento do maximizador pode estar relacionada à sua percepção de justiça. Ao ter maior
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envolvimento com o consumo, por ter investido maior tempo e energia, o maximizador pode
avaliar que merece maior nível de desconto como compensação pelos problemas. Já os
satisficers, como estão menos envolvidos e investiram menos, necessitam apenas de
compensação parcial para obter o mesmo nível de arrependimento que os maximizadores têm
com compensação total.
Indivíduos tendem a maximizar ao selecionar bens materiais e a adotarem a estratégia
de satisficing quando selecionam experiências (CARTER; GILOVICH, 2010). Estudos futuros
poderiam fazer um comparativo do impacto da tática de recuperação no arrependimento do
consumidor, de acordo com a compra de bens e experiências.
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APÊNDICE A – CENÁRIOS DO ESTUDO 1A

Cenários de maximização com 0% e 30% de compensação

Some friends and I went there to celebrate my birthday. We wanted to go to a new
place. We read several good reviews from there, so I reserved a table for us about two
months ago.
When we got in the restaurant, we waited a long time before they were able to seat
us. The place was understaffed and very full. Anyway, the environment was pretty nice. It
was very comfortable and colorful. I liked the decor!
However, the food wasn’t so great. It came impossibly fast to our table. It must have
been precooked and microwaved or something to that extent.
Besides that, one of my friends got the Pasta Puttanesca, which was supposed to be a
spicy red sauce. It wasn’t spicy at all and tasted more like salty olives than anything else.
I got the Gnocchi with Gorgonzola, which was handmade and properly tender, but it
came in a generic cream sauce with nothing to visually present the dish or break up the
inevitable monotony that came after just a few bites. Besides that, it was a bit cold.
We complained about the food and the waitress apologized for what happened. When
it came time to pay the bill, they brought us our check charging the full amount./ with 30%
off.
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Cenários de controle com 0% e 30% de compensação

Some friends and I went there just to get together. We wanted to go to a new place.
As we were walking by we decided to get in there, even though we didn’t have any
opinion about it.
When we got in the restaurant, we waited a long time before they were able to seat
us. The place was understaffed and very full. Anyway, the environment was pretty nice. It
was very comfortable and colorful. I liked the decor!
However, the food wasn’t so great. It came impossibly fast to our table. It must have
been precooked and microwaved or something to that extent.
Besides that, one of my friends got the Pasta Puttanesca, which was supposed to be a
spicy red sauce. It wasn’t spicy at all and tasted more like salty olives than anything else.
I got the Gnocchi with Gorgonzola, which was handmade and properly tender, but it
came in a generic cream sauce with nothing to visually present the dish or break up the
inevitable monotony that came after just a few bites. Besides that, it was a bit cold.
We complained about the food and the waitress apologized for what happened. When
it came time to pay the bill, they brought us our check charging the full amount./ with 30%
off.
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APÊNDICE B – QUESTÃO DE VERIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PARA O
ESTUDO 1A

Sports Participation
In order to facilitate our research on decision making we are interested in whether
you actually take the time to read the directions; if not, then some of our manipulations that
rely on changes in the instructions will be ineffective. Please ignore the sports items below
and proceed to the next screen. Thank you.
Which of these activities do you engage in regularly?
(click on all that apply)
( ) skiing

( ) football

( ) soccer

( ) swimming

( ) snowboarding

( ) tennis

( ) running

( ) basketball

( ) hockey

( ) cycling

Fonte: Adaptado de Oppenheimer, Meyvis e Davidenko (2009).
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APÊNDICE C – QUESTÃO DE VERIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PARA O
ESTUDO 1B

Have you ever had a fatal stroke while shopping?

( ) Never

( ) Rarely ( ) Sometimes

( ) Often

Fonte: Adaptado de Oppenheimer, Meyvis e Davidenko (2009).

( ) All of the time
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APÊNDICE D – CENÁRIOS DOS ESTUDOS 2A E 2B

You are looking forward to having dinner with two friends that you haven’t met for
a number of years. You are in charge of selecting and making reservations in a restaurant.
The day of the reunion arrives, and you are excited about it. Below is the description of the
experience you had in the restaurant with your friends.
When we got to the restaurant, we waited a long time before they were able to seat
us. The place was understaffed and very full. Anyway, the environment was pretty nice. It
was very comfortable and colorful. However, the food wasn’t so great. One of my friends got
the Pasta Puttanesca, which was supposed to be a spicy red sauce. It wasn’t spicy at all and
tasted more like salty olives than anything else. I got the Gnocchi with Gorgonzola, which
was handmade and properly tender, but it came in a generic cream sauce with nothing to
visually present the dish or break up the inevitable monotony that came after just a few bites.
Besides that, it was a bit cold. We complained about the food and the waitress apologized for
what happened. They didn’t offer us anything to compensate for the problems occurred.
/ When it came time to pay the bill, they brought us our check with 30% off in order to
compensate for the problems occurred.
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APÊNDICE E – QUESTÃO DE VERIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PARA OS
ESTUDOS 2A, 2B, 3, 4 E 5

What is the most important feature of a restaurant? In order to demonstrate that you
have read the instructions, please select “others” and write “location” in the space provided.
(

) Food

(

) Environment

(

) Staff

Fonte: Adaptado de Oppenheimer, Meyvis e Davidenko (2009).

(

) Others ___________
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APÊNDICE F – CENÁRIO DO ESTUDO 3

I wanted to go to a nice restaurant to celebrate my birthday with few friends. I was
looking for places downtown because there are several good options. I found this one that
seemed to be trendy and comfortable, so I made reservations.
When we got in the restaurant, we waited a little while before they were able to seat
us. The place was understaffed and very full. Anyway, the environment was pretty nice. I
liked the decor! However, the food wasn’t so great. It came impossibly fast to our table. It
must have been precooked and microwaved or something to that extent.
Besides that, one of my friends got the Pasta with Arrabbiata Sauce, which was
supposed to be a spicy red sauce but it wasn’t spicy at all. I got the Gnocchi with Gorgonzola,
which was handmade and properly tender, but it came in a generic cream sauce with nothing
to visually present the dish or break up the inevitable monotony that came after just a few
bites.
We complained about the food and the waitress apologized. When it came time to
pay the bill, they brought us our check charging the full amount. / with the food 50% off.
/ with the food 100% off.
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APÊNDICE G – CENÁRIOS DO ESTUDO 4

Cenários de maximização com 0%, 50% e 100% de compensação

Imagine yourself in the situation described.
Please read it and answer the questions that follow.
I took a few days off to go to the beach. I had been excited to go on this trip for a couple of
months. When I got there, the weather was very nice and the beach was amazing.
I wanted to get to know the best places of the region so, as soon as I arrived there, I
extensively searched for information of one-day tours I could take. I saw there were several
options of tourist companies offering one-day tours. I wanted to go on the best tour. After
analyzing carefully all the alternatives, a tour to one beach seemed to be the best option.
Therefore, I decided I could try it and I made reservations in advance.
On the morning of the trip, I took the bus tour. However, things didn’t go very well. It took
much longer to get to the place than the tourist company had told us.
In addition, it was very hot and the air conditioning of the bus was not working so well. From
time to time, it got extremely hot inside the bus.
When we finally got there, the beach was nice but we didn’t have much time to enjoy it, and
we didn’t get very good spots at the beach, as promised by the tourist company.
As soon as we got back, I complained about the trip but I didn’t get any discount / and I
got a 50% discount/ and I got a 100% discount.
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Cenários de satisficing com 0%, 50% e 100% de compensação

Imagine yourself in the situation described.
Please read it and answer the questions that follow.

I took a few days off to go to the beach. I had been excited to go on this trip for a couple of
months. When I got there, the weather was very nice and the beach was amazing.
I wanted to get to know good places of the region so, at one night, I searched for information
of one-day tours I could take. I saw there were several options of tourist companies offering
one-day tours. I wanted to go on a tour that would be just fine. After taking a quick look
at some alternatives, a tour to one beach seemed to be a good enough option. Therefore, I
decided I could try it on the next day.
On the morning of the trip, I took the bus tour. However, things didn’t go very well. It took
much longer to get to the place than the tourist company had told us.
In addition, it was very hot and the air conditioning of the bus was not working so well. From
time to time, it got extremely hot inside the bus.
When we finally got there, the beach was nice but we didn’t have much time to enjoy it, and
we didn’t get very good spots at the beach, as promised by the tourist company.
As soon as we got back, I complained about the trip but I didn’t get any discount / and I
got a 50% discount / and I got a 100% discount.
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APÊNDICE H – CENÁRIOS DO ESTUDO 5

Imagine yourself in the situation described.
You are looking for a nice restaurant to celebrate your birthday with few friends. You are
looking for places downtown because there are several options. Please, based on the reviews
and pictures presented, select the restaurant where you would like to make reservations.
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“This restaurant is good for dinner and late night, but it has a noisy environment”.

“This restaurant has a nice casual atmosphere, but there are few close parking spaces”.
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“This is a trendy restaurant, however it doesn’t open on Mondays”.

“This restaurant is comfortable and well located”.
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“This restaurant has a contemporary design and accepts all credit card payments”.

“This restaurant has a good variety of drinks, however it does not accept credit cards”.
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“This is a cozy restaurant, but it doesn’t serve craft beer”.

“This restaurant’s environment is cozy and parking is easy”.
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“It is a good restaurant; it has many good wines”.

“This is a well-located and kid-friendly restaurant”.
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Imagine yourself in the situation described.

Please read it and answer the questions that follow.

When we got in the restaurant, we waited a little while before they were able to seat us. The
place was understaffed and very full. Anyway, the environment was pretty nice. I liked the
decor! However, the food wasn’t so great. It came impossibly fast to our table. It must have
been

precooked

and

microwaved

or

something

to

that

extent.

Besides that, one of my friends got the Pasta with Arrabbiata Sauce, which was supposed to
be a spicy red sauce but it wasn’t spicy at all. I got the Gnocchi with Gorgonzola, which was
handmade and properly tender, but it came in a generic cream sauce with nothing to visually
present the dish or break up the inevitable monotony that came after just a few bites.

We complained about the food and the waitress apologized. When it came time to pay the
bill, they brought us our check charging the full amount / they brought us our check with the
food 50% off / they brought us our check with the food 100% off.
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ANEXO A – ESCALAS

Escala de maximização de Schwartz et al. (2002):
1. When I watch TV, I channel surf, often scanning through the available options even while
attempting to watch one program.
2. When I am in the car listening to the radio, I often check other stations to see if something
better is playing, even if I’m relatively satisfied with what I’m listening to.
3. I treat relationships like clothing: I expect to try a lot on before I get the perfect fit.
4. No matter how satisfied I am with my job, it’s only right for me to be on the lookout for
better opportunities.
5. I often fantasize about living in ways that are quite different from my actual life.
6. I’m a big fan of lists that attempt to rank things (the best movies, the best singers, the best
athletes, the best novels, etc.).
7. I often find it difficult to shop for a gift for a friend.
8. When shopping, I have a hard time finding clothing that I really love.
9. Renting videos is really difficult. I’m always struggling to pick the best one.
10. I find that writing is very difficult, even if it’s just writing a letter to a friend, because it’s
so hard to word things just right. I often do several drafts of even simple things.
11. No matter what I do, I have the highest standards for myself.
12. I never settle for second best.
13. Whenever I’m faced with a choice, I try to imagine what all the other possibilities are, even
ones that aren’t present at the moment.

Escala de maximização de Nenkov et al. (2008):
1. When I am in the car listening to the radio, I often check other stations to see if something
better is playing, even if I’m relatively satisfied with what I’m listening to.
2. No matter how satisfied I am with my job, it’s only right for me to be on the lookout for
better opportunities.
3. I often fantasize about living in ways that are quite different from my actual life.
4. Renting videos is really difficult. I’m always struggling to pick the best one.
5. No matter what I do, I have the highest standards for myself.
6. I never settle for second best.
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Escala de tendência à maximização de Diab et al. (2008):
1. No matter what it takes, I always try to choose the best thing.
2. I don’t like having to settle for “good enough”.
3. I am a maximizer.
4. No matter what I do, I have the highest standards for myself.
5. I will wait for the best option, no matter how long it takes.
6. I never settle for second best.
7. I am uncomfortable making decisions before I know all of my options.
8. Whenever I’m faced with a choice, I try to imagine what all the other possibilities are, even
ones that aren’t present at the moment.
9. I never settle.
Escala de maximização de Lai (2010):
1. Whenever I’m faced with a choice, I try to imagine what all the other possibilities are, even
ones that aren’t present at the moment.
2. My decisions are well though through.
3. I am uncomfortable making decisions before I know all of my options.
4. Before making a choice, I consider many alternatives thoroughly.
5. No matter what I do, I have the highest standards for myself.

Inventário de maximização de Turner et al. (2012):
Satisficing
1. I usually try to find a couple of good options and then choose between them.
2. At some point you need to make a decision about things.
3. In life I try to make the most of whatever path I take.
4. There are usually several good options in a decision situation.
5. I try to gain plenty of information before I make a decision, but then I go ahead and make
it.
6. Good things can happen even when things don’t go right at first.
7. I can’t possibly know everything before making a decision.
8. All decisions have pros and cons.
9. I know that if I make a mistake in a decision that I can go “back to the drawing board.”
10. I accept that life often has uncertainty.
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Dificuldade de decisão
11. I usually have a hard time making even simple decisions.
12. I am usually worried about making a wrong decision.
13. I often wonder why decisions can’t be more easy.
14. I often put off making a difficult decision until a deadline.
15. I often experience buyer’s remorse.
16. I often think about changing my mind after I have already made my decision.
17. The hardest part of making a decision is knowing I will have to leave the item I didn’t
choose behind.
18. I often change my mind several times before making a decision.
19. It’s hard for me to choose between two good alternatives.
20. Sometimes I procrastinate in deciding even if I have a good idea of what decision I will
make.
21. I find myself often faced with difficult decisions.
22. I do not agonize over decisions.
Busca de alternativa
23. I can’t come to a decision unless I have carefully considered all of my options.
24. I take time to read the whole menu when dining out.
25. I will continue shopping for an item until it reaches all of my criteria.
26. I usually continue to search for an item until it reaches my expectations.
27. When shopping, I plan on spending a lot of time looking for something.
28. When shopping, if I can’t find exactly what I’m looking for, I will continue to search for it.
29. I find myself going to many different stores before finding the thing I want.
30. When shopping for something, I don’t mind spending several hours looking for it.
31. I take the time to consider all alternatives before making a decision.
32. When I see something that I want, I always try to find the best deal before purchasing it.
33. If a store doesn’t have exactly what I’m shopping for, then I will go somewhere else.
34. I just won’t make a decision until I am comfortable with the process.

