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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo estudar como o comportamento do consumidor jovem é afetado 

pelos vieses cognitivos presentes em propagandas comerciais do setor de alimentos. Quanto à 

metodologia, trata-se de uma pesquisa exploratória, de natureza quali-quantitativa. A coleta de 

dados foi realizada por meio de um questionário divido em duas partes, parte I (perfil dos jovens) 

e parte II (teste dos vieses cognitivos: anchoring, decoy effect, aversão à perda e framing), aplicado 

para 118 jovens do município de Cabo Frio-RJ. No referencial teórico foram abordados os 

seguintes temas: Teoria Microeconômica e o comportamento do consumidor, Economia 

Comportamental, Teoria do Prospecto, Decoy Effect, Anchoring e Framing. A análise de dados foi 

realizada através das informações obtidas com o questionário. Os resultados obtidos no estudo 

possibilitaram comprovar que os vieses cognitivos utilizados em propagandas do setor de alimentos 

podem afetar o comportamento dos consumidores jovens de Cabo Frio-RJ, fazendo com que eles 

tomem decisões não racionais de consumo.   

 

Palavras-chave: Comportamento do consumidor; Vieses cognitivos; Economia Comportamental; 

Propagandas comerciais; Jovens. 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to study how young consumer behavior is affected by various cognitive biases 

present in commercial advertisements in the food sector. As for the methodology, it is an 

exploratory research, of quali-quantitative nature. Data collection was performed through a 

questionnaire divided into two parts, part I (youth profile) and part II (cognitive biases test: 

anchoring, decoy effect, loss aversion and framing), applied to 118 young people from the city of 

Cabo Frio-RJ. The theoretical framework was addressed by the following topics: Microeconomic 

Theory and Consumer Behavior, Behavioral Economics, Prospect Theory, Decoy Effect, 

Anchoring and Framing. Data analysis was performed using information included in the 

questionnaire. The results obtained in the study made it possible to prove that the cognitive biases 

used in food sector advertisements can affect the behavior of young consumers in Cabo Frio-RJ, 

making them make non-rational consumption decisions.  

 

Keywords: Consumer Behavior; Cognitive biases; Behavioral Economics; Commercial 

Advertisements; Young people. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com a expansão do capitalismo e da globalização, a produção e o consumo de alimentos 

aumentaram significantemente. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos 

(ABIA), o faturamento líquido da indústria da alimentação, que une produtos alimentares e bebidas, 

cresceu 35,34% de 2013 para 2018. Ainda de acordo com a ABIA (2019), a participação desse 

setor no PIB cresceu 5% nos últimos 5 anos, passando de 9,1% para 9,6%. 

Novas marcas e produtos surgiram no mercado e se tornaram disponíveis para os 

consumidores, aumentando a concorrência e competitividade no setor de alimentos. Um dos meios 

que emergiu para driblar e, por vezes, elevar essa concorrência, foi o uso de propagandas, mais 

especificamente as propagandas comerciais (publicidade). No Brasil, segundo o Conselho 

Executivo de Normas-Padrão (CENEP), o investimento em publicidade foi de 16,54 bilhões de 

reais em 2018, em que 58,3% desse valor correspondem a publicidade para televisão aberta e 17,7% 

para internet. Ademais, 4,1 bilhões de reais foram gastos, especificamente, para propagandas no 

sudeste do Brasil, representando 25,3% dos investimentos totais, também segundo a CENEP 

(2019).      

De acordo com Silva (1976), o termo propaganda possui dois sentidos bem definidos: o 

sentido político e o comercial. No sentido político, propaganda é a divulgação de doutrinas, 

opiniões, informações e afirmações baseadas em fatos, verdadeiros ou falsos, com o objetivo de 

influenciar o comportamento do público em geral. No sentido comercial, significa divulgação de 

mensagens por meio de anúncios, com o fim de influenciar o público a consumir algo.  

Pela definição de Crescitelli (2004), propaganda pode ser uma ação para propagar ou 

disseminar ideias, informações ou doutrinas. Assim, propaganda pode incluir uma ampla gama de 

aspectos e ser aplicada a diversas situações em diferentes áreas do conhecimento humano, tais 

como sociologia, antropologia, religião, filosofia e administração.  

Segundo Engel et al. (2000), o comportamento do consumidor é influenciado por fatores 

ambientais, tais como cultura, classe social, influências pessoais, família e situação, e, também, por 

aspectos individuais, como recursos, motivações, conhecimento, atitudes, personalidade, valores e 

estilo de vida. 

De acordo com Lima (2014): 

 

Na corrida pelo lucro e pela diferenciação, existem atualmente os mais diversos 
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profissionais, entre psicólogos, publicitários, neurocientistas e tantos mais, estudando a 

fundo o comportamento do consumidor, buscando formas de definir padrões de consumo 

e detectar motivações conscientes e inconscientes no processo decisório de compra. 

(LIMA, 2014, p.11). 

 

No campo da Economia, o comportamento e as escolhas dos consumidores vêm sendo 

abordados desde Adam Smith, quando citava fatores psicológicos e sociológicos como influências 

diretas na decisão do consumidor. Com o surgimento da Economia Neoclássica, as ideias da 

racionalidade do consumidor tomaram força no meio econômico. A partir desse ponto, as escolhas 

dos consumidores passaram a ser estudadas e consideradas, segundo a Teoria Microeconômica, da 

forma mais racional possível, levando em consideração a renda das pessoas, o preço e grau de 

utilidade no consumo do produto.   

Foi a partir da década de 1970, que a racionalidade do modelo neoclássico passou a ser 

colocada em discussão e ideias sobre a irracionalidade do indivíduo voltaram a ganhar força e fazer 

parte dos estudos na área da Ciência Econômica. Com o intuito de fornecer explicações mais 

possíveis e realistas sobre o comportamento humano, a Economia Comportamental surge para 

flexibilizar os postulados da Teoria Neoclássica, utilizando como principal mecanismo a 

metodologia experimental e descobertas da psicologia e outras ciências sociais. 

Dois trabalhos importantes são considerados os precursores desse rompimento com a 

economia tradicional: o primeiro trata-se da Teoria do Prospecto (Prospect Theory), dos psicólogos 

Daniel Kahneman e Amos Tversky, que busca descrever de maneira mais realista o processo de 

decisão dos agentes, corrigindo e explicando anomalias detectadas na Teoria Econômica 

tradicional; e o segundo, o trabalho do economista Richard Thaler (Toward a Positive Theory of 

Consumer Choice), publicado em 1980, descrevendo uma série de anomalias não explicadas pela 

economia ortodoxa, abrindo assim, um novo campo de estudo, a Economia Comportamental.  

Assim, neste presente trabalho, a Economia Comportamental será utilizada como base teórica 

para explicar como os vieses cognitivos1, especificamente o anchoring, decoy effect, aversão a 

perda e framing, que são utilizados em propagandas comerciais (publicidade) do setor de alimentos, 

influenciam diretamente nas decisões de consumo de jovens entre 15 e 19 anos. Os vieses 

cognitivos serão testados através de um questionário. A partir desse questionário, busca-se verificar 

se os jovens realmente são influenciados por esses vieses, fazendo com que os mesmos tomem 

 
1“São tendências de pensar de certas maneiras que podem levar a desvios sistemáticos de lógica e a decisões irracionais, 

frequentemente estudadas em psicologia cognitiva e economia comportamental”. (DUTRA, 2019, p.1) 
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decisões irracionais, fugindo, assim, dos pontos centrais da teoria tradicional, na qual os indivíduos 

sempre fazem escolhas racionais, escolhendo ações que maximizam sua utilidade e bem-estar e 

satisfazem preferências consistentes (transitividade, completude, reflexividade). 

 

1.1 Problema e sua importância 

 

Devido à fase de formação de caráter e dos padrões de consumo dos jovens, esses podem ser 

mais propensos a serem influenciados pelas propagandas na hora de consumir. Segundo Santos 

(2004) apud Felix et al. (2016), o consumo desempenha, atualmente, um papel importante na 

vida dos jovens, visto que estes usam os padrões de consumo para determinar sua identidade e 

se incluir nos diferentes grupos sociais.  

Tendo em vista que o comportamento do consumidor é influenciado por diversos aspectos 

externos, ambientais e individuais, pode-se dizer que a propaganda comercial é um dos fatores que 

busca influenciar as decisões do consumidor. Só no Brasil, os investimentos em publicidade no 

setor de alimentos foram de cerca de 5,38 bilhões de reais em 2017, de acordo com o Kantar Ibope 

(2018). A indústria de alimentos é um setor de extrema importância para o PIB brasileiro, 

correspondendo a 9,6% em 2018, com um faturamento líquido de R$ 656 bilhões, segundo a ABIA 

(2019).   

Uma vez que os jovens de 15 a 19 anos são consumidores, público alvo de certas campanhas 

publicitárias, por parte das vezes, e, em breve, serão inseridos no mercado de trabalho, se tornando um 

consumidor ainda mais relevante para diversos setores, principalmente para o setor de alimentos, torna-se 

importante entender como as decisões de consumo desses jovens são impactadas pelas propagandas e como 

esses impactos podem resultar em escolhas irracionais de consumo. Essas escolhas não racionais 

podem ser explicadas pelos vieses cognitivos estudados na Economia Comportamental.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população brasileira é 

composta por cerca de 210 milhões de pessoas, na qual 16,5 milhões são jovens entre 15 e 19 anos. 

No estado do Rio de Janeiro o número de pessoas nessa faixa etária é de, aproximadamente, 1,2 

milhão, e na cidade de Cabo Frio, esse número é de 16.346 (7,35% da população), segundo o censo 

de 2010 realizado pelo IBGE. Dos 5570 municípios brasileiros, Cabo Frio se encontra na posição 

138 dos maiores PIB’s municipais, com um produto interno bruto de R$ 7,2 milhões, segundo 

dados do IBGE de 2016. Cabo Frio já se encontrou na posição 49, dessa mesma lista, no ano de 
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2012. Além de ser uma das maiores cidades do estado do Rio de Janeiro e uma das mais antigas do 

Brasil, Cabo Frio também tem significativa representatividade no cenário econômico, sendo a 

maior economia da região dos lagos e a 9ª maior do estado. 

Portanto, se faz necessário verificar, através de questionário, como as estratégias (vieses 

cognitivos) usadas em propagandas do setor de alimentos influenciam os jovens, e quais os 

impactos que elas têm sobre as escolhas dos consumidores, especificamente, de 15 a 19 anos na 

cidade de Cabo Frio-RJ.  

Sendo assim, é esperado como resultado que as estratégias resultem em mudanças de 

preferências e escolhas irracionais de consumo por parte do público alvo do estudo. E como base 

teórica, será utilizada a Economia Comportamental e os estudos já existentes na área a respeito dos 

vieses cognitivos abordados no presente trabalho para explicar e entender os motivos que fazem 

com que as pessoas façam escolhas não racionais, indo contra algumas premissas da economia 

ortodoxa. 

 

1.2 Hipótese 

 

Os vieses cognitivos utilizadas em propagandas comerciais por marcas do setor alimentício 

impactam diretamente no comportamento do consumidor jovem de 15 a 19 anos na cidade de Cabo 

Frio-RJ, levando-os a ignorarem fatores racionais na tomada de decisão. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Identificar se os vieses cognitivos presentes em propagandas comerciais têm influência sobre 

o comportamento do consumidor jovem de 15 a 19 anos no setor de alimentos. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Aplicar um questionário que testa os vieses cognitivos utilizadas em propagandas do setor de 

alimentos para jovens de 15 a 19 anos; 

b) Explicar, com base na Economia Comportamental, os fatores e razões que fazem com que os 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
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vieses cognitivos usados nas propagandas influenciem os consumidores a fazerem escolhas não 

racionais. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Segundo Karsaklian (2000), a sociedade e seu meio ambiente influenciam no 

comportamento de compra do indivíduo. A culpa maior dessa influência, positiva ou negativa para 

aquisição ou rejeição de produtos, pode estar em: grupos de referência; líderes de opinião; classes 

sociais; estilos de vida (pragmáticos, responsáveis, integrados, jovens etc.) e união da cultura e 

subcultura2.  

 Seguindo a ideia de Karsaklian, para Schmitt (2002), as pessoas são influenciadas pelo que 

veem, ouvem, saboreiam, cheiram e sentem, desde o momento em que acordam até o final do dia. 

Os gostos pessoais orientam as decisões de escolha de roupas, decoração da casa ou utensílios para 

o carro.  

De acordo com Cobra (1997), “Cada consumidor reage de forma diferente sob estímulos 

iguais, e isso ocorre porque cada um possui uma caixa preta ‟diferente”” (COBRA 1997, p. 59). 

Ou seja, cada indivíduo possui características distintas que diferenciam, portanto, suas percepções 

e escolhas.  

 Segundo Crescitelli (2004), a propaganda pode ser entendida como uma atividade de 

comunicação impessoal, (de massa e sem destinatário específico), paga (portanto, controlada) e 

repetitiva (pode ser veiculada diversas vezes), cuja função é informar e persuadir com a finalidade 

de vender e/ou formar uma imagem favorável de um produto, serviço ou instituição. Por essa razão, 

a propaganda, para ser eficaz, deve estar em sintonia com o seu público, conhecendo 

profundamente seu repertório, hábitos, valores e comportamento de compra e consumo. Segundo 

o autor, a propaganda ultrapassou seu limite original, que é o de emitir mensagens persuasivas com 

propósitos, geralmente, comerciais, e tornou-se parte da cultura, presente no contexto social, tudo 

isso devido à sua ampla utilização atualmente.  

 Para Correa e Crescitelli (2009), "A eficácia de uma propaganda depende de como ela será 

 
2“A noção de subcultura é bastante habitual na sociologia e na antropologia. O conceito é utilizado para fazer referência 

a um grupo de pessoas, geralmente minoritário, com um conjunto de características próprias (comportamentos e 

crenças), que representa uma subdivisão dentro de uma cultura dominante da sua comunidade.” (CONCEITO.DE, 

2012) 

https://conceito.de/grupo
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decodificada pelo receptor e isso, por sua vez, está condicionado ao seu comportamento em relação 

ao consumo" (CORREA; CRESCITELLI, 2009, p. 124). 

 Os estudos e análises de propagandas direcionadas às crianças realizadas por Sereda e 

Bonfim et al. (2009), veiculadas na televisão, demonstraram a forte influência ao consumismo 

infantil. Crianças são fáceis de serem convencidas e, por permanecerem muito tempo em frente à 

televisão, são bombardeadas com comerciais nos intervalos dos desenhos e programas a que 

assistem. 

 Os interesses da publicidade e da mídia sobre a criança e o adolescente surgiram no Brasil 

entre as décadas de 1970 e 1980 (SAMPAIO, 2000). Com o aparecimento desse segmento, a 

publicidade procura usar ações diretas e indiretas para seduzir a criança e torná-la consumidora de 

bens e serviços. Este fenômeno surge ao mesmo tempo em que a televisão destaca a programação 

infantil em sua grade. Logo, a criança deixa de ser interesse exclusivo dos pais e educadores, 

passando a alvo do interesse da mídia, da propaganda e do marketing, conforme Sampaio (2000). 

Psicólogos, nos últimos 50 anos, têm exposto como a mente trabalha a forma das pessoas 

processarem a propaganda (ELMS; SVENDSEN, 2005). Em 1980, psicólogos da Universidade de 

Ohio criaram o Modelo de Elaboração de Probabilidade de persuasão, de acordo com Elms e 

Svendsen (2005). Ocorreram diversos estudos com diferentes abordagens teóricas sobre como as 

atitudes são alteradas dentro do campo da psicologia e sugeriram e testaram uma estrutura geral 

que descrevia dois caminhos para persuasão: central e periférico. 

Na rota central, o consumidor concentra a sua atenção sobre as características e benefícios 

da marca anunciada. O consumidor é incentivado a obter informações sobre o produto e vai reagir 

com respostas cognitivas ou emocionais, aceitando ou não os argumentos apresentados na 

mensagem. O consumidor na rota central pode ser persuadido com base na emoção, em que o 

mesmo relaciona aspectos da mensagem com situações vividas, sejam elas positivas ou negativas, 

ou com base na mensagem, através do processamento de argumentos da mensagem (SALVADOR, 

2009). 

Para Elms e Svendsen (2005), os sinais periféricos são influenciados por meio da 

comunicação por fatores como reciprocidade, em que o indivíduo é alguém obrigado a concordar 

com a mensagem; consistência, que seria uma dependência de ideias do passado que geram 

aumento da percepção familiarizada, fazendo com que não haja necessidade de mensagens muito 

elaboradas; prova social, algo que demonstra a expressão, opinião de pessoas reais sobre o consumo 
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ou a utilização de determinada coisa, por exemplo, a aprovação de celebridades são sinais de grande 

efeito; simpatia, o discursador é simpático, personagem atraente; autoridade, o orador é um 

especialista; escassez, quando a mensagem é só por um curto período e deve ser ouvida 

imediatamente. Quando um consumidor vê um anúncio, outros conceitos relacionados à marca 

ficam ativos, como os relacionados à execução, como o porta-voz ou mensagem. Quanto mais 

repetições que fazem ‘links’, mais forte e mais automático é a associação entre os conceitos.   

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 3.1 Teoria Microeconômica e o comportamento do consumidor 

 

Um dos objetivos da Teoria Microeconômica é entender o comportamento dos indivíduos em 

tomadas de decisões, assim como analisar o comportamento dos produtores. A microeconomia 

tenta explicar como as decisões de compra são tomadas a partir da influência da renda dos 

consumidores e dos preços dos produtos ofertados. Para isso, utiliza-se de modelos matemáticos 

para demonstrar as preferências e escolhas do consumidor, construindo funções de utilidade e 

gráficos como as curvas de indiferença, cria-se um perfil de consumo, que repetidas vezes se 

assemelha mais a um perfil médio do que à verdadeira preferência do consumidor individual.  

Segundo Pindyck e Rubinfeld (2006), é a partir da compreensão das decisões de compra por 

parte dos consumidores que é possível entender como as mudanças na renda e nos preços afetam a 

demanda de bens e serviços e por que a demanda de certos produtos é mais sensível do que de 

outros às mudanças nos preços e na renda. Dado isso, o comportamento do consumidor é mais bem 

compreendido quando observado de três etapas: i) preferências do consumidor; ii) restrições 

orçamentárias; e, iii) escolhas do consumidor. 

A teoria do comportamento do consumidor começa com três premissas básicas à respeito das 

preferências das pessoas: i) as preferências são completas, ou seja, dois consumidores poderiam 

comparar e ordenar todas as cestas de mercado; ii) as preferências são transitivas, certificando-se, 

assim, que as preferências dos consumidores sejam racionais; e, iii) todas as mercadorias são boas 

e desejáveis, de modo que se os preços das mercadorias não forem levados em consideração, os 

consumidores sempre preferirão quantidades maiores de uma mercadoria. Essas três premissas não 

explicam as preferências do consumidor, mas lhe conferem certo grau de racionalidade e 
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razoabilidade. 

As preferências do consumidor podem ser apresentadas graficamente por meio das curvas de 

indiferença, que representam todas as combinações de cestas de mercado que fornecem o mesmo 

nível de satisfação a um consumidor. Logo, dada as premissas da preferência do consumidor, sabe-

se que o consumidor poderá mostrar sua preferência por determinada cesta em relação a outra, ou 

sua indiferença entre as duas.  

 

Figura 1- Curvas de Indiferença 

 

Fonte: PINDYCK; RUBINFELD (2006). 

 

Então, uma curva de indiferença representa todas as combinações de cestas de mercado que 

fornecem o mesmo nível de satisfação a uma pessoa, que é, portanto, indiferente em relação às 

cestas de mercado representadas pelos pontos ao longo da curva. No exemplo utilizado por Pindyck 

e Rubinfeld (2006), supõe-se que existam apenas dois tipos de mercadorias disponíveis para 

consumo, no caso: vestuário e alimento. As pessoas têm de fazer escolhas, renunciando a um bem 

para ficar com outro (trade-off3), assim, quando a quantidade consumida de alimento aumenta, a 

quantidade consumida de vestuário diminui.  

Outra forma de descrever como os consumidores avaliam as diversas combinações de cestas 

de mercadorias é por meio da taxa marginal de substituição que é definida como “quantidade 

 
3O termo diz respeito ao processo de escolha e suas implicações (PINDYCK; RUBINFELD, 2006) 
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máxima de um bem que o consumidor deseja deixar de consumir para obter uma unidade adicional 

de um outro bem” (PINDYCK; RUBINFELD, 2006, pág. 61). Em outras palavras, trata-se do 

quanto o consumidor está disposto a deixar de consumir o bem 1 para consumir uma unidade a 

mais do bem 2, e vice e versa.   

Na segunda parte da Teoria do Consumidor, os compradores têm que lidar com as restrições 

orçamentárias, ou seja, o limite de renda disponível, sendo que esses limites determinam também 

o que o consumidor irá consumir. Para a análise de que forma a restrição orçamentária limita as 

escolhas do consumidor, considera-se uma situação na qual ele disponha de uma renda fixa. "A 

linha de orçamento indica todas as combinações de alimento e vestuário para os quais o total do 

dinheiro gasto seja igual à renda disponível" (PINDYCK; RUBINFELD, 2006, p. 68)  

 

Figura 2- Linha do Orçamento e Escolha do Consumidor 

 

Fonte: PINDYCK; RUBINFELD (2006). 

 

Diante de suas preferências e da limitação de renda, os consumidores escolhem comprar as 

combinações de mercadorias que maximizam sua satisfação. De acordo com Pindyck e Rubinfeld 

(2006), o conceito de utilidade vai se relacionar com a satisfação que um consumidor consegue 

com o consumo de algum bem. Não será apenas algo que é útil, auxiliar ou prático para esse mesmo 

consumidor. O conjunto de bens que trará mais satisfação será o bem que o consumir tenderá a 

escolher, o que corresponde ao ponto A da Figura 2 quando ocorre a tangência entre a curva de 

indiferença e a restrição orçamentária. 
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Essas são algumas das bases da teoria do comportamento do consumir, que explica como o 

consumidor vai escolher o que consumir e de onde surgem essas decisões. Vale lembrar que a 

teoria microeconômica é uma teoria ortodoxa e, portanto, está diretamente associada à economia 

neoclássica e sua síntese se baseia na racionalidade dos agentes. Entretanto, Pindyck e Rubinfeld 

(2006) admitem uma certa irracionalidade do agente: 

 

Sabemos que o consumidor nem sempre toma as melhores decisões de compra 

racionalmente. Às vezes, por exemplo, ele compra por impulso, ignorando ou não levando 

em conta suas restrições orçamentarias (e, assim, assumindo dívidas). Outras vezes, o 

consumidor não tem certeza de suas preferências ou é influenciado pelas decisões de 

consumo tomadas por amigos ou vizinhos, ou até mesmo por mudanças de humor. Além 

disso, ainda que o consumidor se comporte racionalmente, nem sempre vai conseguir levar 

em conta, por completo, a multiplicidade de preços e escolhas com que se defronta 

diariamente. (PINDYCK; RUBINFELD, 2006, p.56)  

 

O desenvolvimento de modelos para o comportamento do consumidor que introduzem 

premissas mais realistas sobre a racionalidade dos agentes e a tomada de decisão vem sendo 

estudado pelos economistas nos últimos tempos. Essa área de pesquisa é conhecida como 

Economia Comportamental. 

 

 3.2 Economia Comportamental 

 

A visão tradicional da teoria neoclássica, predominante em muitas áreas de estudos das 

ciências econômicas, se tornou padrão normativo da Economia. A chamada economia mainstream 

ou economia ortodoxa é uma expressão que está associada à abordagem das expectativas racionais 

e à síntese neoclássica, que combina os métodos neoclássicos com a abordagem keynesiana da 

macroeconomia. A economia tradicional considera o mercado auto regulador e capaz de solucionar 

suas próprias imperfeições e erros decorrentes das decisões tomadas com base em uma 

racionalidade ilimitada (PAIXÃO, 2017). Maximizando sempre a utilidade e o bem-estar pessoal: 

 

A abordagem econômica tradicional, apoiada pelo conceito de homo economicus e por 

modelos de equilíbrio, apresenta como pressupostos a maximização da utilidade para as 

famílias, do lucro para as empresas e do bem estar social para o governo. Assim, descreve 

o agente econômico como um tomador de decisão racional que detém amplo acesso à 

informação. (PAIXÃO, 2017, p.07) 
 

Em contraposição a algumas ideias da visão tradicional econômica, a economia 

comportamental surge sugerindo que a realidade das escolhas dos consumidores é diferente da 
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apresentada anteriormente. De acordo com Ávila e Bianchi (2014, p.1), “as pessoas decidem com 

base em hábitos, experiência pessoal e regras práticas simplificadas. Aceitam soluções apenas 

satisfatórias e buscam rapidez no processo decisório”. Além disso, as pessoas são extremamente 

influenciadas por condições emocionais e pelo comportamento de outras pessoas (ÁVILA; 

BIANCH, 2014). 

Economistas comportamentais buscam entender as decisões individuais e dos mercados a 

partir das influências psicológicas, emocionais, conscientes e inconscientes, que afetam o ser 

humano em suas escolhas, afetando a premissa de racionalidade dos agentes econômicos, defendida 

pela microeconomia clássica, na Teoria de Utilidade. 

 

Antes, o modelo racionalista utilizava o recurso de extrapolar o pensamento racional para 

todas as pessoas. Agora, o modelo comportamental constata que as decisões econômicas 

tomadas por impulso estão, primordialmente, relacionadas às regiões do cérebro ligada à 

emoção (COSTA, 2009, p.28) 

 

Segundo Ávila (2015), a Economia Comportamental e suas aplicações empíricas têm 

ganhado grande destaque na última década, se tornando um campo cada vez mais conhecido, 

influente e aceito em diversas áreas. “Seus primeiros estudos datam da segunda metade do século 

XX, mas foi a partir do século XXI que a área tem visto sua consolidação” (ÁVILA, 2015, pág.01). 

Um marco importante foi o Prêmio Nobel de Economia de 2002 entregue a Daniel 

Kahneman e a Vernon Smith por introduzirem os insights da pesquisa psicológica na ciência 

econômica, especialmente no que diz respeito às avaliações e tomada de decisão sob incerteza, e 

por consolidar o uso de experimentos em laboratório como ferramenta para estudos empíricos em 

economia. Nesse mesmo período, livros didáticos foram lançados, entre eles Thinking, Fast and 

Slow (2011) de Daniel Kahneman e Nudge (2008) que tem como coautor o economista Richard 

Thaler, considerado um dos precursores da Economia Comportamental. Em 2017, Thaler recebeu 

o Prêmio Nobel de Economia por suas contribuições à economia comportamental e por seu 

trabalho pioneiro em estabelecer que as pessoas são previsivelmente irracionais de maneiras que 

desafiam a teoria econômica.  

No livro Thinking, Fast and Slow, Daniel Kahneman descreve dois sistemas que ilustram 

como a tomada de decisão é feita: sistema 1 e sistema 2. Segundo Kahneman (2011), o sistema 1 

é responsável pelo pensamento mais rápido, intuitivo, na qual são geradas interpretações 

automáticas do que está acontecendo, na maioria das vezes, interpretações irracionais e ilógicas. 

http://www.economiacomportamental.org/como-e-quando-surgiu/
http://www.economiacomportamental.org/como-e-quando-surgiu/
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2002/
http://yalepress.yale.edu/book.asp?isbn=9780300122237
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9mio_de_Ci%C3%AAncias_Econ%C3%B3micas_em_Mem%C3%B3ria_de_Alfred_Nobel
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Esse sistema requer um esforço mínimo do agente, é mais sensível às mudanças (Teoria do 

Prospecto) e responde mais intensamente a perdas do que a ganhos (aversão à perda). Já o sistema 

2 é responsável pelo pensamento mais lento, racional e lógico. Requer maior esforço e 

concentração do agente. Kahneman (2011) reconhece a importância e benefícios dos dois sistemas, 

entretanto, aponta um grande problema: usar o sistema 1 no lugar do sistema 2, quando, na verdade, 

o sistema 2 deveria ser o apropriado. E vice-versa. 

Existem três temas dominantes na Economia Comportamental: (i) heurística: uma regra em 

que o inconsciente reformula um problema e o modifica em um mais simples, que pode ser 

resolvido com facilidade, quase que automaticamente, ou seja, é um tipo de truque ou atalho mental 

que a mente usa para facilitar as tomadas de decisões (sistema 1); (ii) (framing): esse efeito se 

refere ao fato que a escolha é influenciada pela forma como é demonstrado o problema. Os 

indivíduos, grande parte das vezes, são influenciados pelo formato do problema, por isso, acabam 

respondendo de forma diferente dependendo da forma em que é apresentado o problema 

(ECONOMIA COMPORTAMENTAL, 2014); (iii) as ineficiências do mercado: tomadas de 

decisão irracionais e preços errados. 

Na Economia Comportamental, os elementos psicológicos, filosóficos e sociológicos fazem 

parte dos estudos contemporâneos da economia, especialmente quando se diz respeito às escolhas 

dos consumidores, fazendo, portanto, com que esses modelos comportamentais atinjam uma 

variedade de conceitos, métodos e campos. E, apesar de ser uma disciplina considerada 

relativamente nova no campo da Economia, os temas abordados por ela já eram utilizados por 

Adam Smith em suas obras.  

Adam Smith, considerado o pai da economia moderna e um dos pensadores e economistas 

mais importante da história, contribuiu de forma significante para a economia com suas principais 

obras: A Riqueza das Nações e Teoria dos Sentimentos Morais. Em Teoria dos Sentimentos 

Morais, publicada pela primeira vez em 1759, Adam Smith já visualizava o que Kahneman (2011) 

chamaria de ‘duas formas de pensar’ na sua obra Thinking, fast and Slow: 

 

Os homens são dotados de um desejo por tais fins e de uma aversão pelo contrário; de um 

amor à vida e de horror à morte;(...) Mas embora assim dotados de um forte desejo por ver 

realizados esses fins, não foi confiado às lerdas e inseguras determinações de nossa razão 

descobrir os meios necessários para tanto. Para a quase totalidade destes casos, a natureza 

nos orientou com instintos primários e imediatos. Fome, sede, a paixão que une os dois 

sexos, o amor pelo prazer, o temor à dor, incitam-nos a aplicar esses meios por si mesmos, 

independentemente de qualquer consideração sobre sua tendência àqueles fins benéficos, a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Heur%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anomalia_de_mercado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Racionalidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Racionalidade
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qual o grande Diretor da natureza intentou produzir (SMITH, 2002, p. 95) 

 

Pode-se observar que Smith, duzentos anos atrás, já escrevia sobre assuntos como a aversão 

à perda, “amor à vida e horror à morte” e a forma dual de pensar dos seres humanos, rápida e 

irracional, “instintos primários e imediatos”, e lenta e racional “(...) às lerdas e inseguras 

determinações da nossa razão” (SMITH, 2002, p. 95). Contribuiu, assim, não só para a Economia 

Clássica, mas também, para a Economia Comportamental, abordando temas como efeitos 

psicológicos sobre o bem-estar humano. 

 

3.3 Teoria do Prospecto (TP)  

 

A partir de 1970, debates sobre os modelos de mercado eficiente surgiram e, assim, as 

premissas neoclássicas e a racionalidade dos agentes passaram a ser interrogadas. De Faveri et al. 

(2013) definem racionalidade como: “capacidade que os agentes têm de, quando recebem 

informações novas, atualizam suas crenças e fazem escolhas de acordo com a Teoria da Utilidade 

Esperada” (DE FAVERI et al., 2013, p.03). A Teoria da Utilidade Esperada (TUE) se distancia de 

um modelo psicológico, já que estabelece alguns axiomas de racionalidade, considerando que os 

indivíduos tomam decisões totalmente racionais, com o objetivo de maximizar a utilidade e são 

avessos ao risco, ou seja, são relutantes às incertezas.  

A Teoria da Utilidade Esperada (VON NEUMANN; MORGENSTERN, 1944) é um 

importante aparato no estudo sobre tomada de decisão sob condições de risco, tendo como hipótese 

central, a racionalidade dos indivíduos ao fazerem escolhas. Ela vem sendo testada via estudos 

experimentais, comprovando inconsistências nas escolhas dos indivíduos e, consequentemente, 

descumprindo os axiomas da própria teoria.  

A partir das anomalias analisadas nos experimentos empíricos e conhecimentos da psicologia 

comportamental, Kahneman e Tversky (1979) criaram a Teoria do Prospecto (TP), um modelo 

alternativo puramente descritivo que tem como objetivo explicar as violações sistemáticas dos 

axiomas de racionalidade em escolhas entre opções de risco. Diferentemente dos modelos 

tradicionais, a Teoria do Prospecto leva em consideração a existência de ação das emoções no 

comportamento humano nas decisões de consumo das pessoas.  

Daniel Kahneman e Amos Tversky escreveram o artigo “Prospect Theory: Na Analysis of 

Decision under Risk” publicado em março de 1979, no qual apresentavam uma crítica à Teoria da 
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Utilidade no modelo de decisão sob risco e apresentaram um novo modelo alternativo, a Teoria do 

Prospecto. Na Teoria do Prospecto, testa-se a TUE por meio de questões aplicadas aos estudantes 

e professores de uma universidade. Essas questões envolviam decisões arriscadas em situações 

hipotéticas. “Qual das opções abaixo você prefere? A: 50% de chance de ganhar 10004, 50% de 

chance de ganhar nada. B: 450 certo” (KAHNEMAN; TVERSKY,1979, p. 264). O objetivo do 

estudo era descobrir como as pessoas fazem escolhas sob perspectivas arriscadas. Os problemas 

foram apresentados em forma de questionário, em que as respostas eram anônimas e não existia 

uma opção correta. A pesquisa concluiu que os paradigmas de comportamento divergiam com os 

axiomas da TUE, demonstrando vários fenômenos que violavam esses princípios. A respeito das 

duas fases da Teoria do Prospecto, Kahneman e Tversky escrevem: 

 

A teoria é desenvolvida para perspectivas simples com resultados monetários e 

probabilidades declaradas, mas pode ser estendido a mais escolhas envolvidas. A teoria 

do prospecto distingue duas fases no processo de escolha: uma fase inicial de edição e 

uma fase subsequente de avaliação. A fase de edição consiste em uma análise preliminar 

das perspectivas oferecidas, que muitas vezes rende representação mais simples dessas 

perspectivas. Na segunda fase, o editado os prospectos são avaliados e a perspectiva de 

maior valor é escolhida. (KAHNEMAN; TVERSKY,1979, p. 274)5 

 

De acordo com os autores, a função da fase de edição é organizar e reformular as opções 

para simplificar a avaliação e a escolha subsequentes, estes são conhecidos como efeitos de 

“enquadramento” (framing). Os efeitos de “enquadramento” demonstram a maneira pela qual a 

essência da escolha de uma pessoa pode ser afetada pela ordem, método ou redação na qual ela é 

apresentada. Ou seja, diferentes maneiras de apresentar a mesma informação frequentemente 

invocam diferentes emoções. Como explica Kahneman: 

 

A afirmação de que “as chances de sobreviver um mês após a cirurgia são de 90%” é mais 

tranquilizadora do que a afirmação equivalente de que a “mortalidade no período de um 

mês após a cirurgia é de 10%”. Similarmente, frios descritos como sendo “90% livres de 

gordura” são mais atraentes do que se descritas como sendo com “10% de gordura”. A 

equivalência das formulações alternativas é transparente, mas um indivíduo normalmente 

 
4 Os valores referem-se à moeda israelense. 
5“The preceding discussion reviewed several empirical effects which appear to invalidate expected utility theory as a 

descriptive model. The remainder of the paper presents an alternative account of individual decision making under 

risk, called prospect theory. The theory is developed for simple prospects with monetary outcomes and stated 

probabilities, but it can be extended to more involved choices. Prospect theory distinguishes two phases in the choice 

process: an early phase of editing and a subsequent phase of evaluation. The editing phase consists of a preliminary 

analysis of the offered prospects, which often yields a simpler representation of these prospects. In the second phase, 

the edited prospects are evaluated and the prospect of highest value is chosen” (KAHNEMAN; TVERSKY,1979, 

p.274) 
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vê apenas uma formulação, e o que ele vê é tudo que há. (KAHNEMAN, 2011, p.97) 

 

A edição consiste na aplicação de várias operações que transformam os resultados e 

probabilidades associados aos prospectos oferecidos. As principais operações da fase de edição são 

codificação, combinação, segregação ou separação e cancelamento. 

Existem três aspectos importantes para a função de valor que efetivamente a distinguem da 

utilidade esperada em particular, de acordo com Kahneman e Tversky (1979). Primeiro, o modelo 

examina a maneira pela qual o valor está relacionado ao ponto de referência original ou ao início 

da ação ou escolha. A segunda percepção importante oferecida pela função de valor está 

relacionada à previsão central do modelo. As pessoas tendem a ser mais avessas ao risco quando 

em um domínio de ganhos, em que as coisas estão indo bem e parecem continuar a melhorar ou 

onde os atores confrontam principalmente oportunidades de ganhos. O último elemento importante 

da função de valor reconhece que as perdas prejudicam mais do que ganhos iguais. Em geral, as 

pessoas têm de ser oferecidas cerca de duas vezes e meia mais do que uma perda, a fim de se 

mostrarem dispostas a arriscar a chance de um ganho, ou seja, a chance de ganhar tem que ser de 

cerca de 70%, enquanto a de perder de 30%, para que as pessoas estejam dispostas a arriscar ganhar. 

A aversão à perda tornou-se, de fato, a descoberta mais robusta de todo o modelo e, por esse motivo, 

a Teoria do Prospecto também é conhecida como Teoria da Aversão a Perda (loss-aversion theory).  

A Figura 3, retirada do artigo “Prospect Theory: Na Analysis of Decision under Risk”, 

mostra a aversão ao risco em escolhas envolvendo ganhos seguros e busca de risco em escolhas 

envolvendo perdas seguras. Kahneman e Tversky (1979) propuseram que a função valor deveria 

ser: “(i) definida em desvios do ponto de referência; (ii) geralmente côncava para ganhos e 

geralmente convexa para perdas; (iii) mais acentuada por perdas do que por ganhos.” 

(KAHNEMAN; TVERSKY,1979, p.279)6 

 

 

 

 

 

 

 

 
6“(i) defined on deviations from the reference point; (ii) generally concave for gains and commonly convex for losses; 

(iii) steeper for losses than for gains.” (KAHNEMAN; TVERSKY,1979, p. 279) 
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Figura 3- Valor Hipotético de Valor da Função 

 

Fonte: Kahneman e Tversky (1979). 

 

 A Teoria do Prospecto tem sido utilizada em diversos casos da ciência política, 

principalmente na área das relações internacionais, no campo da política comparada e, também, da 

economia, segundo McDermott (2016). A teoria é utilizada para tentar explicar a tomada de decisão 

que envolve riscos aparentemente irracionais, como continuar a se envolver em custos 

irrecuperáveis. 

 

 3.4 Decoy Effect 

 

O Decoy Effect, conhecido também como efeito chamariz ou o efeito de dominância 

assimétrica, é um viés cognitivo no qual os consumidores tendem a ter uma mudança característica 

nas preferências entre duas opções quando também apresentam uma terceira opção dominada 

assimetricamente, de acordo com Rocks (2015). 

Uma opção é dominada assimetricamente quando é inferior em todos os aspectos a uma 

opção. Entretanto, quando comparada com a outra opção, é superior em alguns aspectos e inferior 

em outros. Quando a opção dominada assimetricamente está presente, uma quantidade maior de 

consumidores prefere a opção dominante do que quando a opção dominada assimetricamente está 

ausente. A opção dominada assimetricamente é, portanto, um chamariz que serve para aumentar a 

preferência pela opção dominante (AGARWAL, 2019). Em outras palavras, quando existem 

apenas duas opções, os consumidores tendem a tomar decisões de acordo com suas preferências 
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pessoais. Porém, quando é oferecida aos consumidores outra opção estratégica de “isca”, é mais 

provável que eles escolham a mais cara das duas opções originais. A partir desse efeito, é possível 

entender o porquê de as pessoas quando vão ao cinema estarem dispostas a pagar mais pela pipoca 

grande quando há três opções de tamanho (pequena, média e grande) e preço, do que quando há 

apenas duas opções de escolha (pequena e grande), como exemplifica Roks (2015):  

 

Visitantes de cinema que podem escolher entre uma pipoca pequena de US $ 3 ou 

uma pipoca grande de US $ 7 tendem a comprar a opção Pequena, pois a Grande 

parece muito cara. No entanto, uma vez que o cinema apresenta uma terceira 

opção, uma pipoca Média por US $ 6,50, as preferências mudam para a pipoca 

Grande de US $ 7. A razão para isso é que os consumidores sentem que estão 

fazendo um bom negócio à pipoca grande custa apenas 50 centavos a mais que a 

pipoca média. (ROKS, 2015, p. 5)7 

 

Em um estudo feito com alunos do Instituto de Tecnologia de Massachusets, o economista 

comportamental Dan Ariely (2008) retirou um anúncio da revista americana The Economist na qual 

três opções de assinatura eram oferecidas. As opções eram: acesso a todo o conteúdo da revista on 

line por US$59, uma assinatura da edição impressa por US$125, ou uma assinatura da edição 

impressão + acesso a todo o conteúdo da revista online, também por US$125. O resultado do teste 

mostrou que 84% dos 100 alunos que participaram do estudo optam pela terceira opção, edição 

impressa e acesso à conteúdo online; 16% optaram pela primeira opção, apenas o conteúdo online; 

e ninguém optou pela segunda opção. Dan Ariely (2008) aplicou novamente o teste, porém, da 

segunda vez, ele retirou das opções a alternativa que ninguém queria no primeiro estudo e deixou 

apenas as opções: acesso a todo o conteúdo da revista na web por US$59 e uma assinatura da edição 

impressão + acesso à todo o conteúdo da revista na web por US$125. Outros 100 alunos 

responderam o teste e a opção mais popular agora foi a primeira opção, 68% optou por assinara 

apenas o conteúdo online por US$59. Ariely (2008) explica o motivo do resultado: 

 

O que acontece é que a opção que antes era inútil, no meio, era inútil no sentido 

de que ninguém a queria, mas não era inútil no sentido em que ajudava as pessoas 

a decidirem o que queriam. De fato, relativamente à opção do meio, que era 

receber só a versão impressa por US$125, a opção com a versão impressa e online 

por US$125 parecia um negócio fantástico. Como consequência, as pessoas as 

escolheram. (ARIELY, 2008) 

 
7“Cinema visitors who can choose between a Small $3 popcorn or a Large 7$ popcorn tend to buy the Small option 

as the Large one sounds overpriced. However, once the cinema introduces a third option, a Medium popcorn for 

$6.50, the preferences shift towards the Large $7 popcorn. The reason for this is that consumers feel they are getting 

a good deal as the Large popcorn is only 50 cents more than the Medium popcorn” (ROCKS, 2015, p. 5) 
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O Decoy Effect explica os efeitos nas escolhas entre duas opções, o alvo e o concorrente, que 

resulta da introdução de uma opção adicional: o chamariz. Quando o acréscimo do chamariz 

aumenta a parte de escolha do alvo (na maioria das vezes o produto mais caro) então a dominância 

ocorre (HUBER et al., 1982). No caso dos exemplos citados, o chamariz era a pipoca média e 

assinatura da edição impressão + acesso a todo o conteúdo da revista online, essas opções ajudaram 

as pessoas a decidirem o que queriam. 

 

3.5 Anchoring 

 

A ancoragem, ou anchoring, é um viés cognitivo no qual o uso de uma referência psicológica 

carrega um peso desproporcionalmente alto no processo de tomada de decisão de um participante 

do mercado. Durante a tomada de decisão, normalmente, os indivíduos ancoram ou dependem 

excessivamente de informações específicas ou de um valor específico e depois se ajustam a esse 

valor para dar conta de outros elementos da circunstância. Normalmente, uma vez que a “âncora” 

é definida, existe um viés em direção a esse valor. (CHAN, 2019, p.1). 

 

Em muitas situações, as pessoas fazem estimativas começando com um valor 

inicial que é ajustado para produzir a resposta final. O valor inicial, ou ponto de 

partida, pode sugerido pela formulação do problema ou pode ser o resultado de 

uma computação parcial. (TVERSKY; KAHNEMAN, 1974, p. 1128)  

 

Segundo Tversky e Kahneman (1974), conforme citado por Luppe e Angelo (2010), a 

ancoragem acontece quando um indivíduo no processo decisório se ampara em um valor de 

referência (âncora) para escolher uma determinada direção de ação, como no exemplo citado a 

seguir: 

 

Na compra de um carro novo, o comprador pode ancorar seu julgamento na lista 

de preços do veículo e mentalmente ajustar esse valor para descontos que 

eventualmente podem ser concedidos. Os ajustamentos partindo das "âncoras 

iniciais" são geralmente insuficientes e levam a vieses das estimativas de valor 

(LUPPE; ANGELO, 2010) 

 

Em outras palavras, a ancoragem indica a dificuldade de uma pessoa não ser influenciada por 

uma primeira impressão na tomada de decisão. 
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Em uma famosa demonstração inicial a respeito do efeito de ancoragem, Tversky e Kahneman 

(1974) giraram uma roda de fortuna com números que variavam de 0 a 100, perguntaram as pessoas 

se o número de nações africanas nas Nações Unidas era maior ou menor que esse número e após, 

instruíram os indivíduos a estimar o valor real. As estimativas foram significantemente 

relacionadas ao número girado na roda (a “âncora”), mesmo com os indivíduos vendo claramente 

que o número havia sido gerado por um processo puramente casual. 

Já em uma demonstração mais atualizada a respeito do efeito de ancoragem, Dan Ariely, 

George Loewenstein e Drazen Prelec (2003) se ofereceram para vender vários produtos de 

consumo valiosos (acessórios de computador, garrafas de vinho, chocolates de luxo e livros) a 

estudantes de MBA que foram questionados se comprariam cada bem pelo valor em dólar igual 

aos dois últimos dígitos do seu número de segurança social (SSN)8, ou seja, se os dois últimos 

números fossem 32, o universitário pagaria US$ 32 pelo produto. Depois de dar uma resposta (sim 

ou não), foi solicitado aos alunos que declarassem o máximo que pagariam pelo produto. O 

resultado da pesquisa mostrou que os alunos com números altos no SSN estavam dispostos a pagar 

mais pelos produtos. Indivíduos com números entre os 20% mais altos estavam dispostos a pagar 

US$ 56 em média por um teclado de computador sem fio, em comparação com US$ 16 em média 

para indivíduos com os 20% inferiores dos números de segurança social. Evidentemente, esses 

sujeitos não possuíam ou não conseguiram recuperar valores pessoais para produtos comuns, e os 

valores que eles forneceram estavam ancorados ao seu número de segurança social, que é 

essencialmente uma figura aleatória. 

 

3.6 Framing 

 

O framing, ou efeito de enquadramento, é um exemplo de viés cognitivo, no qual as pessoas 

reagem a uma escolha específica de diferentes maneiras, dependendo de como ela é apresentada. 

A tomada de decisão pode ser afetada pela maneira como o problema é formulado ou pela forma 

como as opções são apresentadas (KAHNEMAN, 2011).  

Amos Tversky e Daniel Kahneman (1981) exploraram como diferentes frases afetaram as 

respostas dos participantes a uma escolha em uma situação hipotética de vida e morte. Os 

 
8 “Um número de Segurança Social (SSN) é um número de nove dígitos que o governo dos EUA emite para todos os 

cidadãos e residentes elegíveis dos EUA que se candidatam a um. O governo usa esse número para acompanhar os 

ganhos da sua vida e o número de anos trabalhados” (FONTINELLE, 2019, p.1)  
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participantes foram convidados a escolher entre dois tratamentos para 600 pessoas afetadas por 

uma doença mortal. No problema 1, as opções eram “Se o Programa A for adotado, 200 pessoas 

serão salvas” ou “Se o Programa B for adotado, existe uma probabilidade de 1/3 de que 600 pessoas 

serão salvas e 2/3 de probabilidade de que nenhuma pessoa seja salva”(TVERSKY; KAHNEMAN, 

1981, p. 453). 72% dos participantes optaram pelo tratamento A e 28% pelo tratamento B.  

 

A escolha majoritária nesse problema é avessa ao risco: a perspectiva de 

certamente salvar 200 vidas é mais atraente do que um perspectiva de risco de 

igual valor esperado, isto é, uma chance em três de economizar 600 vidas. 

(TVERSKY; KAHNEMAN, 1981, p. 453)  

 

Um segundo grupo de participantes foi exposto a mesma situação do problema 1, porém com 

uma formulação diferente da alternativa dos tratamentos. No problema 2, as opções eram “Se o 

programa C for adotado, 400 pessoas morrerão” ou “Se o Programa D for adotado, há 1/3 de 

probabilidade de que ninguém morra e 2/3 de probabilidade de que 600 pessoas morram” 

(TVERSKY; KAHNEMAN, 1981, p. 453). Como resultado, 78% escolheram o tratamento D e 

22% optaram pelo tratamento C.  

 

A escolha majoritária no problema 2 é propensa a correr riscos: a morte certa de 

400 pessoas é menos aceitável do que a chance de dois em três que 600 morrerão. 

As preferências nos problemas 1 e 2 ilustram um padrão comum: escolhas 

envolvendo ganhos muitas vezes as pessoas são avessas ao risco e as escolhas que 

envolvem perdas, as pessoas costumam assumir riscos. No entanto, é fácil ver que 

os dois problemas são efetivamente idênticos. a única diferença entre eles é que o 

os resultados são descritos no problema 1 pelo número de vidas salvas e com 

problemas 2 pelo número de vidas perdidas. (TVERSKY; KAHNEMAN, 1981, p. 

453) 

 

Observa-se que o tratamento A foi apresentado aos participantes com enquadramento positivo, 

ou seja, quantas pessoas viveriam, já no tratamento C, com enquadramento negativo, ou seja, 

quantas pessoas morreriam. O tratamento A foi escolhido por 72% dos participantes quando foi 

apresentado com enquadramento positivo (200 vidas serão salvas), caindo para apenas 22% quando 

a mesma opção foi apresentada com enquadramento negativo (400 pessoas morrerão). As pessoas 

tendem a evitar riscos (aversão à perda) quando um quadro positivo é apresentado, mas buscam 

riscos quando um quadro negativo é apresentado, como apontado por Tversky e Kahneman (1981). 
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4. METODOLOGIA 

 

Para alcançar os objetivos propostos, a metodologia utilizada consistirá na aplicação de um 

questionário para 118 jovens entre 15 e 19 anos na cidade de Cabo Frio-RJ. O cálculo do tamanho 

da amostra “n” pode ser expresso por: 

 

𝑛 =  [𝑍2𝑝(1 − 𝑝)/𝑒²]/1 + (𝑍² − 𝑝(1 − 𝑝)/𝑒²𝑁)              (1) 

 

O tamanho da amostra adequada para a pesquisa foi obtido seguindo o método de 

amostragem aleatória simples com margem de erro máximo de 9% e confiabilidade de 95%, em 

que Z (número de desvios padrão entre determinada proporção e a média) é de 1,96, N (tamanho 

da população) igual a 16.3469 e “e” (margem de erro) igual a 0,09. 

A abordagem do problema utilizada é a pesquisa mista. O estudo é dividido em duas partes. 

Em um primeiro momento, faz-se uma análise quantitativa dos dados e, após, uma análise 

qualitativa, mais subjetiva.  

O questionário (apêndice) é divido em duas partes. A parte I contém oito perguntas gerais, 

cujo objetivo é compreender o comportamento dos jovens analisados de uma forma mais ampla, 

para complementação da pesquisa e conclusão do trabalho. A parte II é dividida em dois grupos, 

grupo A e grupo B. Cada grupo têm nove problemas para serem respondidos e esses problemas são 

divididos em quatro testes de vieses cognitivos, sendo estes: framing, anchoring, decoy effetct e 

aversão ao risco. Esses vieses cognitivos são investigados nos estudos empíricos em Economia 

Comportamental e, também, estão presentes nas propagandas comerciais. 

O questionário foi aplicado para 118 alunos, divididos em seis turmas, 1000, 1001, 2000, 

2001, 3000 e 3001. Três turmas (1000, 2001 e 3001) fizeram o questionário com a parte I e parte 

II grupo A, totalizando 58 jovens, e as outras três turmas (1001, 2000 e 3000) fizeram o 

questionário com a parte I e parte II grupo B, totalizando 60 jovens. Todas as perguntas da parte II 

são idênticas, as opções de resposta e valores que são diferentes entre o grupo A e B. Os jovens 

estavam dentro de uma sala de aula e responderam o questionário individualmente e em silêncio 

para que não houvesse troca de informações entre os jovens.  

Os problemas contidos no questionário do grupo A são os mesmos do grupo B, o que difere 

 
9 Dado retirado do censo de 2010 realizado pelo IBGE. 
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é a formulação das alternativas dos problemas. Nos problemas de 1 a 8, as perguntas são as mesmas, 

apenas os valores e/ou alternativas são diferentes. O problema 9 é idêntico para ambos os grupos. 

Nos problemas 1 e 2, será testado o efeito de ancoragem ou anchoring nos jovens. Busca-

se mostrar como um indivíduo se ancora em uma única informação fornecida para a sua tomada de 

decisão. Nesses problemas, são apresentados preços de dois produtos diferentes, problema 1: 

hambúrguer e problema 2: suco de uva. No questionário do grupo A, os valores desses produtos 

são menores, R$16,00 e R$39,00, respectivamente. Já no questionário do grupo B, os valores são 

maiores, R$40,00 e R$69,00, respectivamente. É esperado que as respostas para os problemas em 

relação aos preços sejam menores para o grupo A e maiores para o grupo B, devido aos preços de 

ancoragem serem menores para grupo A e maiores para grupo B. 

Nos problemas 3, 4 e 5, será testado o efeito chamariz ou decoy effect. Busca-se mostrar 

como um indivíduo tende a ter uma mudança específica na preferência entre duas opções, quando 

lhe é apresentada uma terceira opção que é dominada assimetricamente. Os problemas do grupo A 

e B se complementam nesse teste. No problema 3 do grupo A, três alternativas de resposta são 

disponibilizadas (milk-shake pequeno, médio e grande), nas quais o milk-shake médio é a 

alternativa assimetricamente dominada pela opção do milk-shake grande, ou seja, é esperado que 

os jovens prefiram, nesse problema, a opção do milk-shake grande, que é considerado o produto 

chave. Nos problemas 4 e 5 do grupo A, são oferecidas duas opções de resposta para cada problema, 

pipoca pequena ou pipoca grande e hambúrguer Cheddar ou McOferta do cheddar, 

respectivamente. É esperado que nesses problemas, o indivíduo opte pela opção que mais o agrada, 

na maioria das vezes a opção mais barata. No grupo B, o problema 3 contêm duas alternativas 

(milk-shake pequeno e grande), assim como nos problemas 4 e 5 do grupo A, sendo esperado que 

os jovens escolham as opções que mais os agradem. Os problemas 4 e 5 contêm três alternativas, 

uma alternativa em cada problema é assimetricamente dominada por outra, sendo essas: pipoca 

média e McOferta do Cheddar, respectivamente. Espera-se, que assim como no problema 3 do 

grupo A, os indivíduos optem pela opção mais cara oferecida, que será vista como a opção mais 

vantajosa.  

Nos problemas 6 e 7, será testado o efeito de aversão à perda. Busca-se mostrar como o 

consumidor está mais disposto a arriscar para não perder do que arriscar para ganhar, ou seja, 

mostrar através desses dois problemas como a dor da perda é maior que o prazer do ganho. Os 

problemas do grupo A e B se complementam nesse teste. No problema 6 do grupo A, são dadas 



23 
 

duas alternativas de resposta, opção 1: pizza com refrigerante por R$45,00 com entrega grátis e 

opção 2: pizza grande com refrigerante + pizza doce por R$69,00, também com entrega grátis. Já 

para o grupo B, as mesmas duas alternativas são dadas, apenas alterando a entrega grátis da opção 

1 por entrega a R$6,00. É esperado que a maioria dos jovens do grupo B escolham a opção com 

entrega grátis (opção 2), pois enxergarão a entrega como dinheiro perdido, chegando a conclusão 

de que é melhor pagar mais caro (R$69,00), ter uma pizza doce extra e não “perder” dinheiro pago 

pela entrega, do que pagar pela primeira opção sem entrega grátis, mesmo ela sendo R$18,00 mais 

barata no total. No grupo A, como as duas opções têm a entrega grátis, espera-se que os indivíduos 

prefiram a opção 1, que é a mais barata. No problema 7 do grupo A, são dadas duas alternativas de 

resposta: “batata média por R$ 7,90” e “batata grande por R$9,90” e no grupo B, as alternativas 

são: “gastar mais R$2,00 e comprar a batata grande” e “economizar R$2,00 e comprar a batata 

média”. Espera-se que os indivíduos do grupo A optem pela opção que mais os agrada, 

possivelmente a opção 2 (batata grande). Já no grupo B, espera-se que os indivíduos optem pela 

opção “economizar”, dado o efeito de aversão à perda, em que “gastar mais” possivelmente será 

associado à palavra perder, logo, não escolherão essa opção. 

Nos problemas 8 e 9, será testado o efeito de enquadramento ou framing. Busca-se mostrar 

como a forma em que o problema é exposto para o consumidor afeta na tomada de decisão dele. 

No problema 8, tanto do grupo A, quanto do grupo B, são apresentadas duas opções de resposta e 

os indivíduos têm que escolher qual das duas eles consideram mais saudável. As alternativas têm 

o mesmo significado, porém a forma na qual são escritas, possivelmente, causam efeitos diferentes 

nas escolhas. Já no problema 9, é mostrada uma propaganda da promoção dos chocolates Kit-Kat 

e os indivíduos devem escolher entre comprar dois chocolates, que seria o suficiente, ou seis 

chocolates. Espera-se que os jovens optem pela segunda opção: “comprar 6 chocolates Kit-Kat”.  

Com os dados obtidos através da aplicação do questionário, será feita uma análise 

descritiva, com o objetivo de resumir, descrever as principais tendências nos dados existentes e 

observar se os vieses cognitivos realmente têm efeito sobre as tomadas de decisões dos jovens, 

fazendo com que eles façam escolhas irracionais. Essa análise será feita através de tabelas e 

gráficos. 

 

5. ANÁLISE DE RESULTADOS 
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Neste capítulo, são apresentados os resultados obtidos com a aplicação do questionário para 

118 jovens entre 15 e 19 anos na cidade de Cabo Frio. O questionário foi dividido em duas partes, 

sendo: (i) parte I, dividida em oito perguntas, com a finalidade de entender o perfil dos jovens que 

fizeram o questionário; (ii) parte II, dividida em nove problemas, com a finalidade de testar os 

vieses cognitivos e verificar se esses vieses influenciam nas decisões de consumo, manipulando as 

preferências e, consequentemente, o comportamento dos jovens. 

Todos os dados, após serem coletados, foram colocados em uma planilha do Excel para que 

os resultados e gráficos fossem extraídos. 

 

5.1 Perfil dos Jovens 

 

Tabela 1- Perfil dos jovens segundo as variáveis do sexo, idade, turma e renda familiar 

mensal 

Variáveis Alternativas Quantidade de jovens Porcentagem em relação 

ao nº total 

Sexo Feminino 64 54,24% 

Masculino 54 45,76% 

Idade 15 anos 16 13,56% 

16 anos 37 31,36% 

17 anos 43 36,44% 

18 anos 17 14,41% 

19 anos 5 4,24% 

Turma 1000 20 16,95% 

1001 20 16,95% 

2000 20 16,95% 

2001 24 20,34% 

3000 20 16,95% 

3001 14 11,86% 

1 a 3 salários mínimos  

(R$ 998 a R$2.994) 

18 15,25% 
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Renda 

Mensal 

Familiar 

3 a 5 salários mínimos 

(R$2.994 a R$4.990) 

41 34,75% 

5 a 7 salários mínimos 

(R$4.990 a R$6.986) 

31 26,27% 

7 ou 9 salários mínimos 

(R$6.986 a R$8.982) 

8 6,78% 

9 ou mais salários 

mínimos (R$8.982 ou 

acima) 

20 16,95% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Mais da metade dos jovens entrevistados são mulheres, correspondendo a 54,24% do total. 

A idade média dos jovens entrevistados é de 16,64 anos. A partir do Quadro 1, pode-se observar 

que a maioria dos jovens entrevistados tem 17 anos, correspondendo a 36,44% do total e a minoria 

tem 19 anos, correspondendo 4,24% do total. Cerca de 35% dos jovens tem renda familiar mensal 

entre 3 e 5 salários mínimos. Apenas 16,95% tem renda familiar mensal acima de 9 salários 

mínimos e 15,25% com renda de até 3 salários mínimos. 

 O tempo gasto com televisão e celular, bem como o meio de comunicação em que possuem 

mais contato com propaganda estão retratados nas Figuras 4 e 5, respectivamente. Pode-se observar 

que a quantidade de horas que os jovens passam assistindo televisão é inversamente proporcional 

à quantidade de horas que esses mesmos jovens passam no celular. Enquanto a maioria passa mais 

de 4 horas no celular por dia (67,79%), a quantidade de horas assistindo televisão por dia não passa 

de 1 hora, para a maioria (45,76%). Isso explica o porquê de as redes sociais serem o meio de 

comunicação que os jovens mais têm acesso a propagandas, como mostrado nas figuras seguintes: 

 

Figura 4- Tempo gasto com televisão e celular em termos percentuais do total de respondentes 
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Fonte: Elaboração própria.  

 

Figura 5- Meio de comunicação que o jovem tem mais acesso a propagandas 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Dentre todas as quatro alternativas oferecidas, pode-se observar que 96,61% dos jovens 

escolheram a opção ‘redes sociais’ e apenas 3,39% a opção ‘televisão’. Já as opções ‘radio’ e 

‘ambiente externo’ não receberam votos. Segundo o estudo Acesso à Internet e à Televisão e Posse 

de Telefone Móvel Celular para Uso Pessoal, divulgado pelo IBGE (2016), os jovens entre 14 e 17 
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anos e 18 e 19 anos são dois dos grupos de pessoas mais conectadas do Brasil. Os dados são da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2016. De acordo com o estudo, 82,5% 

dos adolescentes com idades entre 14 e 17 anos utilizaram a internet em 2016, 6,8% a mais que em 

2013. Já no grupo de jovens da faixa etária de 18 a 19 anos, a porcentagem dos conectados chegou 

a 85,4%, 12,6% a mais do que no ano de 2013.  

O fator que o jovem leva mais em consideração na hora de comprar algo é a necessidade 

pelo produto, 37 jovens escolheram essa alternativa, somando cerca de 31%. Logo atrás, vêm os 

fatores qualidade do produto e preço, com aproximadamente 23% e 22%, respectivamente. Marca 

e indicação foram os fatores que ficaram em último, com 12,71% e 9,32%, respectivamente.  

 

Figura 6- Fator mais importante para a decisão de compra 

 

Fonte: Elaboração própria.  

 

Segundo Lang (2018), necessidade é tudo aquilo que as pessoas precisam, coisas 

indispensáveis para a vida, portanto, faz sentido a maioria dos jovens terem escolhido esse fator 

como o mais importante. A marca e indicação de amigos são considerados fatores externos que, 

assim como a propaganda comercial, podem influenciar no comportamento do consumidor. Na 

parte II do teste, será possível verificar na prática, se os indivíduos realmente levam em 

consideração suas necessidades e se eles as conhecem.  
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 5.2 Teste dos vieses cognitivos 

  

Nos problemas 1 e 2 do questionário, foi testado o efeito de ancoragem. O teste aplicado foi 

inspirado no teste feito por Amos Tversky e Daniel Kahneman. Tversky e Kahneman (1974) 

giraram uma roda de fortuna com números que variavam de 0 a 100 e perguntaram as pessoas se o 

número de nações africanas nas Nações Unidas era maior ou menor que esse número e após, 

instruiu os indivíduos a estimar o valor real. As estimativas foram significantemente relacionadas 

ao número girado na roda (a “âncora”), mesmo com os indivíduos vendo que o número havia sido 

gerado por um processo puramente casual. 

No Problema 1, foi disponibilizado para ambos os grupos a imagem de um hambúrguer. Para 

o grupo A, foi feita a seguinte pergunta: “Você acha que esse hambúrguer custa mais de R$16,00 

ou menos de R$16,00?”. Para o grupo B, a pergunta foi a mesma, porém com o valor de R$40,00 

“Você acha que esse hambúrguer custa mais de R$40,00 ou menos de R$40,00?”. O resultado das 

respostas para as perguntas pode ser visto na figura 7 a seguir. 

 

Figura 7- Teste de ancoragem (Problema 1) 

 

Fonte: Elaboração própria.  

 

 Pode-se observar que, quando o valor sugerido, ou seja, o valor utilizado para ancorar as 

respostas, foi mais baixo, R$16,00, 82,75% dos jovens disseram que o valor do hambúrguer custava 
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mais do que o valor sugerido e 17,24% disseram que custava menos. Já quando o valor foi mais 

alto, R$40,00, 80% disseram que o hambúrguer custava menos que o valor sugerido e 20% 

disseram que custava mais. 

 Após responderem a primeira pergunta do Problema 1, uma segunda pergunta foi feita: 

“Quanto você acha que custa esse hambúrguer?”. As respostas dos jovens do grupo A variaram 

entre R$32,00 e R$12,00. Já as respostas dos jovens do grupo B variaram entre R$60,50 e R$15,00. 

A média dos preços sugeridos pelos jovens entrevistados pode ser observada na figura a seguir. 

 

Figura 8- Teste de ancoragem (Problema 1) – Média de preço 

 

Fonte: Elaboração própria.  

 

 Percebe-se que a média de preço do grupo A foi de R$21,52, apenas R$5,52 acima do preço 

de ancoragem do problema. Já a média do grupo B foi de R$31,85, R$8,15 abaixo do preço de 

ancoragem do problema. Totalizando uma diferença de cerca de 32% entre as duas médias de preço. 

Vale lembrar que a imagem do hambúrguer fornecida no problema era a mesma para os dois 

grupos. Portanto, pode-se dizer que o valor dado no início do problema (R$16,00 e R$40,00) foi 

usado como âncora no processo decisório.   

No Problema 2, foi disponibilizada a imagem de suco de uva (idêntica para os dois grupos). 

Para o grupo A, essa imagem vinha com o preço de R$39,00 na lateral direita do produto e para o 

grupo B, a imagem vinha com o preço de R$62,00 com o traço riscando o valor e abaixo o preço 
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de R$39,00, sugerindo que o preço do suco era R$62,00 e estava na promoção por R$39,00. A 

mesma pergunta foi feita para os dois grupos: “Quanto você acha que realmente custa esse suco de 

uva integral?”. A média de preço dado como resposta pode ser vista na figura a seguir. 

 

Figura 9- Teste de ancoragem (Problema 2) – Média de preço 

 

Fonte: Elaboração própria.  

 

 A média de preço do grupo A foi de R$21,97 e a média de preço do grupo B foi de R$27,88. 

Pode-se observar que a média de preço fornecida pelo grupo A foi aproximadamente R$6,00 menor 

que a do grupo B, chegando a uma diferença de valores de cerca de 21%. Portanto, a média dos 

preços fornecidos pelo grupo B foi 21% maior que a do grupo A, mesmo se tratando do mesmo 

suco.  

Pode-se observar que o efeito ancoragem teve efeito sobre o comportamento de ambos os 

grupos e em ambos os problemas na qual o efeito foi testado. Mesmo as imagens do hambúrguer e 

do suco de uva sendo as mesmas para todos, as estimativas dos grupos foram diferentes e estavam 

significativamente relacionadas ao valor dado nos problemas. Portanto, esse teste comprova que o 

comportamento do consumidor pode ser alterado pelas “âncoras”. Quando os valores de ancoragem 

são mais altos, os palpites e o possível valor a ser pago pelo produto também são, e vice e versa. 

Na prática, o efeito de ancoragem é bastante utilizado em propagandas de mercados e promoções 

em geral, sendo semelhante com o exemplo do Problema 2, grupo B. 
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 Nos Problemas 3, 4 e 5 foi testado o decoy effect. O teste aplicado foi inspirado no estudo 

realizado por Dan Ariely (2008) com alunos de uma universidade nos Estados Unidos citado no 

referencial teórico. No problema 3, foi perguntado para os dois grupos: “Qual opção você 

compraria?”. Para o grupo A foram disponibilizadas três opções de resposta, sendo elas: 

“milkshake pequeno por R$ 6,90”, “milkshake médio por R$ 13,00” (opção assimetricamente 

dominada) e “milkshake grande por R$ 14,00” (opção alvo). E para o grupo B foram 

disponibilizadas apenas duas opções de resposta, sendo elas: “milkshake pequeno por R$ 6,90” e 

“milkshake grande por R$ 14,00”. As respostas podem ser observadas na figura a seguir. 

 

Figura 10- Teste do decoy effect (Problema 3) 

 

Fonte: Elaboração própria.  

 

 A opção mais marcada pelo grupo A foi a do milk-shake grande, cerca de 40% dos 58 

jovens escolheram essa alternativa. Já a opção mais marcada pelo grupo B foi a do milk-shake 

pequeno, cerca de 56% dos 59 jovens que responderam esse problema escolheram essa alternativa. 

Para o grupo A, existia uma opção assimetricamente dominada no problema, o milk-shake médio. 

Essa opção fez com que a maioria enxergasse o milk-shake grande como um produto mais 

vantajoso, já que a diferença de preços entre os dois é de apenas R$1,00. Para o grupo B, a opção 

assimetricamente dominada não foi colocada, logo os jovens optaram pela opção que mais os 
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agradava, nesse caso foi o milk-shake pequeno, que tinha um preço bem abaixo comparado com a 

outra opção. 

 No Problema 4, foi feita a mesma pergunta do problema 3 para ambos os grupos: “Qual 

opção você compraria?”. Para o grupo A foram disponibilizadas duas opções de resposta, sendo 

elas: “pipoca pequena por R$7,00” e “pipoca grande por R$16,00”. E para o grupo B foram 

disponibilizadas três opções de resposta, sendo elas: “pipoca pequena por R$ 7,00”, “pipoca média 

por R$ 15,20” (assimetricamente dominada) e “pipoca grande por R$ 16,00” (alvo). As respostas 

podem ser observadas na figura a seguir. 

 

Figura 11- Teste decoy effect (Problema 4) 

 

Fonte: Elaboração própria.  

  

A opção escolhida pela maioria do grupo A, 78% dos 44 jovens que responderam esse 

problema, foi a da pipoca pequena. A opção ‘pipoca grande’ foi escolhida por apenas 22% dos 

indivíduos. No grupo B, a opção escolhida pela maioria foi a pipoca grande, cerca de 53% dos 59 

jovens que responderam à pergunta. A alternativa menos marcada foi a alternativa 

assimetricamente dominada, aproximadamente 15% a escolheram.    

 Continuando o teste do decoy effect, no Problema 5 e último, a mesma pergunta foi feita: 

“Qual opção você compraria?”. Para o grupo A, foram disponibilizadas duas alternativas de 

resposta, sendo elas: “um hambúrguer Cheddar Mcmelt por R$ 8,00” e “uma McOferta (grande) 
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Cheddar McMelt R$ 23,90” e para o grupo B, três alternativas de resposta, duas idênticas ao do 

grupo A e uma extra, “uma McOferta Cheddar McMelt por R$ 22,90”. Essa opção é 

assimetricamente dominada pela opção da McOferta grande. As respostas do problema podem ser 

observadas na figura a seguir. 

 

Figura 12- Teste decoy effect (Problema 5) 

 

Fonte: Elaboração própria.  

 

A opção escolhida pela maioria em ambos os grupos foi a da McOferta grande por R$23,90. 

Aproximadamente 59% dos 58 jovens que responderam esse problema do grupo A preferiu a opção 

maior e mais cara e 37%, a opção menor e mais barata. E do grupo B, cerca de 52% de 59 jovens 

que responderam esse problema optaram pela opção maior e mais cara, 10% a opção 

assimetricamente dominada e 37% a opção menor e mais barata. 

Nos Problemas 3 e 4, o efeito de dominância assimétrica foi testado e comprovado com 

sucesso. As respostas seguiram o padrão de resposta do estudo feito pelo economista Dan Ariely 

(2008) no qual o problema em que existia a opção assimetricamente dominada (opção do meio) a 

maioria escolheu a opção mais cara e maior, que era o alvo da questão. Já quando a questão não 

tinha essa opção do meio, a maioria optou pela opção mais barata e menor.  

Segundo Ariely (2008), a opção que parece inútil, ou seja, a assimetricamente dominada, é 

inútil apenas no sentido de ninguém optar por ela, mas não é inútil no sentido de que é ela que 
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ajuda as pessoas a decidirem o que querem. Na prática, os chamarizes moldam as necessidades e o 

comportamento dos consumidores sem que eles percebam. Mostra, portanto, que os indivíduos não 

conhecem realmente suas preferências e necessidades, tornando-os sujeitos à influência de vieses 

cognitivos existentes nas propagandas comerciais de alimentos e gerando escolhas não racionais.  

No problema 5, a maioria de ambos os grupos optaram pela maior opção oferecida 

(McOferta grande). Nesse problema específico, pode-se concluir que não há necessidade do uso do 

decoy effect, pois o produto vendido pela empresa McDonald’s já é considerado pelos 

consumidores um produto vantajoso, independentemente de haver ou não a opção 

assimetricamente dominada. Uma possibilidade para entender essa questão, em específico, seria 

que outras influências externas, como marca, normas sociais, recomendação de amigos, já fazem 

com que esse produto se destaque. “Nós não conhecemos tão bem nossas preferências e porque 

não as conhecemos assim tão bem, somos suscetíveis a todas as influências de forças externas” 

(ARIELY, 2008).  

Nos problemas 6 e 7, foi testado o efeito de aversão à perda. No problema 6, a mesma 

pergunta foi feita para ambos os grupos: “Você está em casa e decide pedir uma pizza. Qual opção 

você escolheria?” e o mesmo número de alternativas foi disponibilizado, duas para cada grupo. 

Para o grupo A, as duas alternativas tinham entrega grátis e, para o grupo B, uma das alternativas 

tinha entrega grátis e a outra entrega por R$ 6,00. Na figura a seguir, pode-se observar as respostas 

dadas. 

 

Figura 13- Teste do efeito de aversão a perda (Problema 6) 
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Fonte: Elaboração própria.  

 

 No grupo A, aproximadamente 78% dos jovens optaram pela opção 1 e 22% pela opção 2. 

Já no grupo B, cerca de 53% dos 59 jovens que responderam esse problema optaram pela opção 1 

e 47% pela opção 2. Pode-se observar que quando a entrega grátis estava disponível nas duas 

opções, a maioria optou pela alternativa mais barata, no caso a opção 1. Já quando a entrega grátis 

estava disponível apenas para a opção 2, o número de jovens que preferiu a opção 1 caiu cerca de 

31% e a opção 2 aumentou, aproximadamente, 54%.  

 Portanto, pode-se dizer que a variável entrega grátis, de certa forma, afetou o processo 

decisório dos grupos. Menos pessoas do grupo B escolheram a opção 1 e mais pessoas acharam 

mais vantajosa a opção 2, mesmo sendo R$18,00 mais cara. Segundo Ariely (2008) "a maior parte 

das transações tem pontos positivos e pontos negativos, mas quando alguma coisa é grátis, 

esquecemos os pontos negativos. “Grátis” inclui uma tal carga emocional que percepcionamos o 

que nos é oferecido como muito mais valioso do que na realidade é." Isso se dá pelo efeito de 

aversão a perda, que faz com os indivíduos evitem as desvantagens (pagar pela entrega). Segundo 

Kahneman e Tversky (1979), a Teoria do Prospecto demonstra que uma perda é percebida como 

mais significativa e, portanto, mais digna de evitar do que um ganho equivalente. 

 Ainda sobre o efeito de aversão à perda, no Problema 7, foi perguntado aos dois grupos: “Você 

está no McDonald´s e quer comprar batata frita. Qual opção você escolheria?”. Duas alternativas 

foram dadas para ambos os grupos. A seguir, a figura com os resultados das respostas dadas pelos 

jovens. 

 

Figura 14- Teste do efeito de aversão à perda (Problema 7) 
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Fonte: Elaboração própria.  

 

 No grupo A, 42 dos jovens escolheram a opção da batata grande, correspondendo cerca de 

72% e apenas 28% escolheram a batata média. No grupo B, a maioria escolheu a opção da batata 

grande também, porém, o número foi cerca de 17% menor quando comparado ao grupo A. O 

número de jovens que escolheram a batata média no grupo B foi, aproximadamente, 27% maior 

quando comparado ao grupo A.  

 Apesar de algumas mudanças terem ocorrido do grupo A em relação ao grupo B, elas foram 

muito pequenas. Logo, não se pode concluir que foi a aversão à perda, no caso o uso das palavras 

“gastar” e “economizar”, que ocasionou as mudanças nas decisões de consumo desses jovens. 

Portanto, no Problema 7, em específico, o teste foi inconclusivo.  

 No Problema 8, foi testado o efeito framing. Para testar esse efeito, foi feita a mesma 

pergunta para os dois grupos “Qual leite você considera mais saudável?”. Para o grupo A, as opções 

eram: “leite integral com 77% de gordura” e “leite integral sem 23% de gordura” e para o grupo B, 

“leite integral com 23% de gordura e “leite integral sem 77% de gordura”. Para algumas pessoas, 

essa questão pode não fazer sentido, dado que as duas opções são iguais. Entretanto, é exatamente 

isso que o teste busca fazer, respostas iguais no significado, porém diferentes na formulação e 

apresentação. O resultado do teste pode ser observado na figura a seguir.  

 

Figura 15- Teste do efeito framing (Problema 8) 
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Fonte: Elaboração própria.  

  

 Dos 118 jovens que responderam o questionário, somente 23 perceberam a igualdade no 

significado das opções e anotaram ao lado da questão que não fazia sentido a pergunta. Dos 95 

jovens que escolheram uma das opções, 49 são do grupo A e 46 do grupo B. Foi observado que a 

maioria, tanto do grupo A (57%), quanto do grupo B, (48%), optaram pela alternativa que tinha o 

menor número, no caso 23% de gordura. 

 Esse caso evidencia que a maneira como o problema é enquadrado (feita) influencia 

diretamente na tomada de decisão dos jovens. Segundo Kahneman (2011), os efeitos de 

“enquadramento” demonstram a maneira pela qual a essência da escolha de uma pessoa pode ser 

afetada pela ordem, método ou redação na qual ela é apresentada. Ou seja, diferentes maneiras de 

apresentar a mesma informação frequentemente invocam diferentes emoções e escolhas. Na 

prática, esse efeito é muito utilizado em propagandas comerciais, impressas ou audiovisuais. As 

empresas dominam o princípio do framing e manipulam conscientemente o comportamento dos 

consumidores para promover seus próprios interesses. É possível observar o efeito sendo utilizado 

na prática no problema a seguir. 

No Problema 9 e último do questionário, também foi testado o efeito framing, porém com 

uma propaganda real. A imagem da propaganda de chocolates foi tirada no dia 05 de novembro de 

2019, em uma das Lojas Americanas da cidade de Cabo Frio. A imagem pode ser vista a seguir. 
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Figura 16- Propaganda do chocolate Kit-Kat  

 

Fonte: Lojas Americanas, 219. 

 

Essa mesma imagem da propaganda foi disponibilizada para ambos os grupos e foi 

perguntado a eles: “Você e um amigo querem, cada um, comprar um chocolate. Chegando a uma 

loja, avistam essa promoção. Quantas unidades você compraria?”. As opções de resposta eram: “2 

unidades de Kit Kat, um para cada” ou “6 unidades de Kit Kat”. A maioria dos jovens, tanto do 

grupo A, quanto do grupo B, responderam que comprariam 6 unidades do chocolate como mostra 

a figura a seguir.  

 

Figura 17- Teste do efeito framing (problema 9) 
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Fonte: Elaboração própria.  

 

 Dos 58 indivíduos que responderam essa questão do grupo A, 53 comprariam 6 unidades, 

ou seja, mais de 90% do grupo comprariam mais chocolate do que realmente necessitavam para 

aproveitar promoção. Já os 59 indivíduos que responderam essa questão do grupo B, 50 

comprariam 6 unidades, cerca de 85%, e apenas 9 comprariam 2 unidades do chocolate.  

 Nesse problema, a unidade do Kit-Kat custava R$2,99, então os jovens que optaram por 

comprar duas unidades gastariam R$5,98. Os que escolheram comprar seis unidades gastariam 

R$10, R$4,02 a mais do que os que comprariam duas unidades. Por meio dos dados obtidos, pode-

se dizer que os jovens, nesse caso, estavam dispostos a gastar cerca de R$4,00 a mais em algo que 

não traria tanta utilidade marginal, ou seja, não era realmente necessário.  

É valido lembrar que o modelo econômico padrão prevê que as pessoas sempre farão a 

mesma escolha se receberem os mesmos resultados, maximizando a utilidade esperada. Porém, no 

estudo feito por Tversky e Kahneman (1979), foi demonstrado que as escolhas que os indivíduos 

fazem são influenciadas pela maneira como são estruturadas. Diferentes formulações, 

configurações e situações terão um efeito poderoso sobre o comportamento do consumidor e nas 

suas tomadas de decisão.  

 Pode-se, portanto, concluir de acordo com os resultados obtidos por meio do teste do efeito 

framing que os Problemas 8 e 9 cumpriram com as expectativas do teste, com ênfase no Problema 

9. As opções que eram tidas como favoritas por conta do efeito foram as escolhidas pela maioria 

5

53

9

50

0

10

20

30

40

50

60

2 unidades 6 unidades

Grupo A

Grupo B



40 
 

de ambos os grupos, provando que pela maneira em que a mensagem, no caso a propaganda, é 

enquadrada e apresentada altera-se o comportamento do consumidor.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como os vieses 

cognitivos utilizados em propagandas do setor de alimentos podem afetar a tomada de decisão de 

jovens de Cabo Frio-RJ. Além disso, possibilitou entender melhor a respeito do comportamento 

irracional dos indivíduos e como suas preferências podem ser influenciadas. 

 Aplicar o questionário para os jovens em um ambiente fechado (salas de aula), onde cada 

indivíduo respondeu as questões em silêncio, individualmente e anonimamente, rendeu um 

resultado satisfatório, visto que cada um pode demonstrar sua legítima opinião a respeito de suas 

preferências, permitindo, assim, que os objetivos propostos fossem realmente alcançados. 

Observou-se que dos nove problemas propostos para testar os vieses cognitivos de 

anchoring, decoy effect, aversão à perda e framing, os únicos que não seguiram o padrão mostrado 

no referencial teórico, ou seja, não atingiram o resultado esperado, foram os problemas 5 e 7. No 

problema 5, a presença ou falta da opção assimetricamente dominada não alterou o resultado final 

em nenhum dos grupos de forma suficiente para que pudesse provar a eficiência do decoy effect. 

Já no problema 7, houve algumas alterações do grupo A para o B, porém também não foram 

suficientes para comprovar a eficiência do viés cognitivo analisado. 

Os demais problemas cumpriram com as expectativas e alcançaram os resultados 

esperados, comprovando que as preferências podem ser manipuladas por fatores normativamente 

relevantes, como o enquadramento da opção, alterações no contexto da escolha ou a presença de 

sugestões ou âncoras. Foi possível verificar, nesses casos específicos, que a avaliação absoluta dos 

bens experimentados pelos consumidores é surpreendentemente arbitrária, ou seja, é determinado 

pelo acaso ou impulso, e não por necessidade, razão ou princípio, mesmo sob condições de 

informações completas, contestando, assim, as premissas básicas da Teoria do Comportamento do 

Consumidor a respeito das preferências completas e racionais dos consumidores. 

Os resultados mostraram que as preferências dos jovens de Cabo Frio, onde o estudo foi 

aplicado, podem realmente ser manipuladas, evidenciando que esses jovens não conhecem bem 

suas preferências e, por isso, são suscetíveis a influências externas, como as dos vieses cognitivos 

existentes nas propagandas comerciais, ocasionando, assim, decisões irracionais de consumo por 
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parte dos jovens. Entretanto, estudos envolvendo um número maior de participantes, onde os jovens 

fossem de cidades e classes sociais bem distintas, seriam mais interessantes como forma de obter 

resultados com um nível de significância maior, para que seja possível estudar e entender de 

maneira mais profunda as ações irracionais dos jovens de 15 a 19 anos. Entendendo melhor essas 

limitações, seria possível pensar em soluções efetivas, como regras desenvolvidas pelos órgãos 

reguladores para limitar propagandas que tenham impacto negativo sobre os jovens em prol de 

protegê-los. Assim como campanhas de conscientização e incentivo ao consumo inteligente, 

fazendo com que os jovens se tornem adultos mais conscientes quando se trata do consumo. 

 

REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

ABIA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS. Faturamento 2018. 

Disponível em: <https://www.abia.org.br/vsn/>. Acesso em: 26 jun. 2019. 

 

ABIA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS. Indústria de 

alimentos fecha 2018 com aumento de 2,08% em faturamento, 2019. Disponível em: 

<https://www.abia.org.br/vsn/tmp_2.aspx?id=393>. Acesso em: 28 jun. 2019. 

 

AGARWAL, Prateek. Intelligent Economist: The Decoy Effect. Disponível em: 

<https://www.intelligenteconomist.com/decoy-effect/>. Acesso em: 09 out. 2019. 

ARIELY, Dan. TED talk: Controlamos nossas próprias decisões? 2008. (17m05s). Disponível 

em: 

<https://www.ted.com/talks/dan_ariely_are_we_in_control_of_our_own_decisions?language=pt#

t-855793>. Acesso em: 06 dez. 2019 

 

ARIELY, Dan; LOEWENSTEIN, George; PRELEC, Drazen. “Coherent arbitrariness”: stable 

demand curves without stable preferences, 2003. Quarterly Journal of Economics, 118: 73-105. 

ARIELY, Dan. Previsivelmente Irracional: as forças ocultas que formam as nossas decisões. 

Tradução Jussara Simões. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

ÁVILA, Flávia. A Economia Comportamental e os desafios na academia, 2015.Disponível em: 

<http://www.economiacomportamental.org/nacionais/a-economia-comportamental-e-a-

importancia-da-metodologia-experimental/>. Acesso em: 08 jul. 2019. 

 

ÁVILA, F; BIANCHI, A.M. O que é economia comportamental, 2014. Disponível 

em:<http://www.economiacomportamental.org/o-que-e/> Acesso em: 13 nov. 2018. 

 

BRASIL. IBGE. Panorama de Cabo Frio, 2010. Disponível em: 

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/cabo-frio/panorama>. Acesso em: 27 jun. 2019. 

 

BRASIL. IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), 2016. 



42 
 

Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101543.pdf>. Acesso em: 05 

dez. 2019. 

 

BRASIL. IBGE. Projeção da população do Brasil e das Unidades da Federação, 2019. 

Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/>. Acesso em: 27 jun. 2019  

CENP-MEIOS. Painel 2018 – 78 Agências, 2019. Disponível em: 

<https://www.cenp.com.br/cenp-meios>. Acesso em: 26 jun. 2019. 

 

CHAN, James. Investopedia: Anchoring, 2019. Disponível em: 

<https://www.investopedia.com/terms/a/anchoring.asp> Acesso em: 30 out. 2019. 

 

CRESCITELLI, Edson. Crise de credibilidade da propaganda: considerações sobre seu 

impacto na eficácia da mensagem. FACOM - Revista da Faculdade de Comunicação da FAAP - 

Nº 12 - 1º semestre de 2004. 

 

COBRA, Marcos. Marketing básico. 4.ed. São Paulo: Atlas,1997. 

 

CONCEITO DE SUBCULTURA. Conceito.de, 14 out. 2012. Disponível em: 

<https://conceito.de/subcultura>. Acesso em: 05 jul. 2019. 

 

CORREA, G; CRESCITELLI, E. Os efeitos da propaganda no comportamento de compra do 

público infantil. Revista Administração e Diálogo, v. 12, n. 1, 2009, p. 122-148. 

 

COSTA, Fernando Nogueira. Economia comportamental: de volta à filosofia, sociologia e 

psicologia. Texto para Discussão. IE/UNICAMP. n. 173, dez. 2009.  

 

DE FAVERI, Dinorá Baldo; VALENTIM, Ilda; KROETZ, Marilei. Teoria do Prospecto: uma 

investigação dos efeitos certeza, reflexão e isolamento na tomada de decisão envolvendo risco. 

SEGeT: Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia, out. 2013.   

 

DUTRA, Julian. Respostas dos exercícios sobre vieses cognitivos. 2019. Disponível em: 

<https://jdfilosofia.files.wordpress.com/2017/04/7a-sc3a9rie-respostas-exercc3adcios-vieses-

cognitivos.pdf> Acesso em: 30 out. 2019. 

 

ELMS, S; SVENDSEN, J. The mind, the brain and media. Research Center. April, 2005.  

 

ENGEL, J. F.; BLACKWELL, R. D.; MINIARD, P. W. Comportamento do consumidor. 8. ed. 

Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora S.A, 2000. 

 

FELIX, Juliene Aparecida Alves; SIMPLÍCIO, Aline Fernandes; DUARTE, Sandra Mary; SILVA, 

Lielton Maia. Juventude e Consumo: A Influência Exacerbada da Mídia. Psicologado. Edição 

02/2016. Disponível em < https://psicologado.com.br/psicologia-geral/desenvolvimento-

humano/juventude-e-consumo-a-influencia-exacerbada-da-midia>. Acesso em 27 Jun 2019. 

 

FRAMING. Economia Comportamental, 2014. Disponível em: 

<http://www.economiacomportamental.org/framing/>. Acesso em: 30 jun. 2019. 

 



43 
 

FONTINELLE, Amy. The Purpose of Having a Social Security Number. Investopedia, 2019. 

Disponível em: <https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/050615/purpose-

having-social-security-number.asp>. Acesso em: 26 nov. 2019  

 

HUBER, J; PAYNE, J. W; PUTO, C. Adding asymmetrically dominated alternatives: 

Violations of regularity and the similarity hypothesis, 1982. Journal of consumer research, 90- 

98. 

 

KAHNEMAN, D. Thinking, Fast and Slow. Penguin Books, 2011. 

 

KAHNEMAN, D; TVERSKY, A. Prospect Theory: An analysis of decision under risk. 

Econometrica, v. 47, n.2, p. 263-292, 1979.  

 

KANTAR IBOPE. Investimento publicitário – Ranking de Agências – janeiro a dezembro de 

2017, 2018. Disponível em: <https://www.kantaribopemedia.com/conteudo/dados-

rankings/ranking-de-agencias/>. Acesso em: 26 jun. 2019. 

 

KARSAKLIAN, Eliane. Comportamento do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2000. 303p. 

 

LIMA, Aline Danielle Rodrigues. Marketing Sensorial e Comportamento: estratégias de 

marketing na potencialização do consumo. Monografia - Universidade Federal do Maranhão, 

São Luis, 2014. 

 

LUPPE, Marcos Roberto; ANGELO, Claudio Felisoni de. As decisões de consumo e a heurística 

da ancoragem: uma análise da racionalidade do processo de escolha. RAM, Rev. Adm. Mackenzie 

(Online), São Paulo, v. 11, n. 6, p. 81-106, Dec.  2010. Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-

69712010000600006&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 30 Oct.2019.  

 

MCDERMOTT, Rose. Prospect theory. Encyclopædia Britannica, 23 nov. 2016. Disponível em: 

<https://www.britannica.com/topic/prospect-theory>. Acesso em: 30 jun. 2019. 

 

PAIXÃO, Thainá Targino Araújo da. Economia comportamental x economia tradicional: 

análise bibliométrica. 2017. 68 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências 

Econômicas) - Universidade de Brasília, Brasília, 2017. 

 

PINDYCK, Robert S.; RUBINFELD, Daniel L. Microeconomia 6ª Edição. São Paulo: Pearson 

Education. 2006. 

 

ROKS, Teun. The Decoy Effect versus eWOM. Mestrado - Erasmus University Rotterdam, 2015. 

SAMPAIO, Inês Silva Vitorino. Televisão, Publicidade e Infância. São Paulo: Annablume; 

Fortaleza: Secretaria de Cultura e Desporto do Estado do Ceara, 2000. 

 

SALVADOR, João. Rotas de persuasão na propaganda: Empresa de produtos e serviços: Um 

estudo comparative. SAPIENTIA - CESAT - PIO XII - UNICES - nº 8, jun. 2009. 

SCHMITT, Bernd. Marketing Experimental. São Paulo: Nobel, 2002. 

 



44 
 

SEREDA, Alessandra; BONFIM, Débora S. et al. Sociedade e consumo: análise de propagandas 

que influenciam o consumismo infantil. Jus Navigandi, Teresina, ano 14, n. 2359, 16 dez. 2009. 

Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/14028>. Acesso em: 01 dez. 2018. 

 

SILVA, Zander Campos. Dicionário de Marketing e Propaganda. Pallas, 1976.  

 

SMITH, Adam. Teoria dos Sentimentos Morais. Tradução Lya Luft; revisão Eunice Ostrensky. 

– São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

 

TVERSKY, Amos; KAHNEMAN, Daniel. Judgment under Uncertainty: Heuristics and 

Biases. Science, New Series, Vol. 185, No. 4157. (27 Sep. 1974), pp. 1124-1131. 

 

TVERSKY, Amos; KAHNEMAN, Daniel. The Framing of Decision sand the Psychology of 

Choice. SCIENCE, VOL. 211. (30 Jan. 1981), pp. 453-458. 

 

VON NEUMANN, J; MORGENSTERN, O. Theory of games and economic behavior. Princeton 

University Press, 1944. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 

Parte I 

Idade: __________________ 

Sexo: __________________ 

Turma: _________________ 

 

1. Qual é renda mensal da sua família? 

(  ) 1 a 3 salários mínimos (R$ 998 a R$2.994) 

(   ) 3 a 5 salários mínimos (R$2.994 a R$4.990) 

http://jus.com.br/artigos/14028
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(   ) 5 a 7 salários mínimos (R$4.990 a R$6.986) 

(   ) 7 ou 9 salários mínimos (R$6.986 a R$8.982) 

(   ) 9 ou mais salários mínimos (R$8.982 ou acima) 

 

2. Quantas horas em média você passa assistindo televisão por dia?  

(  ) menos de 1h 

(  ) de 1 a 2hrs 

(  ) de 2 a 3hrs 

(  ) de 3 a 4hrs 

(  ) mais de 4hrs 

 

3. Quantas horas em média você passa no celular por dia? 

(  ) menos de 1h 

(  ) de 1 a 2hrs 

(  ) de 2 a 3hrs 

 

(  ) de 3 a 4hrs 

(  ) mais de 4hrs 

 

4. Você se sente influenciado pela propaganda que vê nos meios de comunicação? 

(  ) Sim  

(  ) Não 

(  ) Às vezes 

 

5. Classifique de 1 a 5 em grau de importância os fatores que influenciam na sua decisão de 

compra? (sendo 1 mais importante e 5 menos importante) 

(  ) Marca 

(  ) Preço 

(  ) Qualidade do produto 

(  ) Necessidade   

(  ) Indicação de amigo/familiar/conhecido  

 

6. Por qual meio você tem mais contato com propagandas? 

(  ) Assistindo televisão 

(  ) Ouvindo radio 

 

(  ) Utilizando redes sociais  

(  ) Ambiente externo 

7. Costuma utilizar aplicativos de comida como ifood/ubereats? 
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(   ) Sim 

(   ) Não 

Se sua resposta foi SIM para a pergunta 7, responda à pergunta 8. Se a resposta foi NÃO, pule para 

a parte II do questionário. 

8. Qual frequência utiliza aplicativos de comida? 

(   ) 1 a 3 vezes por mês 

(   ) 1 a 3 vezes por semana 

(   ) Todo dia  

 

Parte II (teste A) 

Não existe resposta correta para os problemas a seguir. 

 

Problema 1:  

 

Você acha que esse hambúrguer custa mais de R$16,00 ou menos de R$16,00? 

(   ) Mais       (   ) Menos  

Quanto você acha que custa esse hambúrguer?  R$___________ 

 

Problema 2:  
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Quanto você acha que realmente custa esse suco de uva integral? R$__________ 

 

Problema 3: Qual opção você compraria? 

A. (   ) Milkshake pequeno por R$ 6,90 

B. (   ) Milkshake médio por R$ 13,00 

C. (   ) Milkshake grande por R$ 14,00 

 

Problema 4: Qual opção você compraria? 

A. (   ) Pipoca pequena por R$ 7,00 

B. (   ) Pipoca grande por R$ 16,00 

 

Problema 5: Qual opção você compraria? 

A. (   ) Um hambúrguer Cheddar Mcmelt por R$ 8,00 

B. (   ) Uma McOferta (grande) Cheddar McMelt R$ 23,90 

 

Problema 6: Você está em casa e decide pedir uma pizza. Qual opção você escolheria?  

A. (  )  Uma pizza grande com refrigerante por R$ 45,00 (entrega grátis) 

B. (  ) Uma pizza grande com refrigerante + pizza brotinho doce por R$ 69,00 (entrega grátis) 

 

Problema 7: Você está no McDonald´s e quer comprar batata frita. Qual opção você escolheria? 

A. (  ) Batata média por 7,90 

B. (  ) Batata grande por R$9,90 
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Problema 8: Qual leite você considera mais saudável?  

A. (   ) Leite integral com 77% de gordura 

B. (   ) Leite integral sem 23% de gordura  

 

Problema 9: Você e um amigo querem, cada um, comprar um chocolate. Chegando a uma loja, 

avistam essa promoção. Quantas unidades você compraria? 

 
 

A. (  ) 2 unidades de Kit Kat, um para cada. 

B. (  ) 6 unidades de Kit Kat 

 

Parte I 

Idade: ___________________ 

Sexo: ___________________ 

Turma: __________________ 

 

1. Qual é renda mensal da sua família? 

(  ) 1 a 3 salários mínimos (R$ 998 a R$2.994) 

(   ) 3 a 5 salários mínimos (R$2.994 a R$4.990) 

(   ) 5 a 7 salários mínimos (R$4.990 a R$6.986) 

(   ) 7 ou 9 salários mínimos (R$6.986 a R$8.982) 

(   ) 9 ou mais salários mínimos (R$8.982 ou acima) 

 

2. Quantas horas em média você passa assistindo televisão por dia?  
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(  ) menos de 1h 

(  ) de 1 a 2hrs 

(  ) de 2 a 3hrs 

(  ) de 3 a 4hrs 

(  ) mais de 4hrs 

 

3. Quantas horas em média você passa no celular por dia? 

(  ) menos de 1h 

(  ) de 1 a 2hrs 

(  ) de 2 a 3hrs 

 

(  ) de 3 a 4hrs 

(  ) mais de 4hrs 

 

4. Você se sente influenciado pela propaganda que vê nos meios de comunicação? 

(  ) Sim  

(  ) Não 

(  ) Às vezes 

 

5. Classifique de 1 a 5 em grau de importância os fatores que influenciam na sua decisão de 

compra? (sendo 1 mais importante e 5 menos importante) 

(  ) Marca 

(  ) Preço 

(  ) Qualidade do produto 

(  ) Necessidade   

(  ) Indicação de amigo/familiar/conhecido  

 

6. Por qual meio você tem mais contato com propagandas? 

(  ) Assistindo televisão 

(  ) Ouvindo radio 

 

(  ) Utilizando redes sociais  

(  ) Ambiente externo 

7. Costuma utilizar aplicativos de comida como ifood/ubereats? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Se sua resposta foi SIM para a pergunta 7, responda à pergunta 8. Se a resposta foi NÃO, pule para 

a parte II do questionário. 

 

8. Qual frequência utiliza aplicativos de comida? 
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(   ) 1 a 3 vezes por mês 

(   ) 1 a 3 vezes por semana 

(   ) Todo dia  

 

Parte II (teste B) 

Não existe resposta correta para os problemas a seguir. 

 

Problema 1: 

 

 

Você acha que esse hambúrguer custa mais de R$40,00 ou menos de R$40,00? 

(   ) Mais       (   ) Menos  

Quanto você acha que esse hambúrguer custa?  R$_________ 

 

Problema 2: 
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Quanto você acha que realmente custa esse suco de uva integral? R$________ 

 

Problema 3: Qual opção você compraria? 

D. (   ) Milkshake pequeno por R$ 6,90 

E. (   ) Milkshake grande por R$ 14,00 

 

Problema 4: Qual opção você compraria? 

C. (   ) Pipoca pequena por R$ 7,00 

D. (   ) Pipoca média por R$ 15,20 

E. (   ) Pipoca grande por R$ 16,00 

 

Problema 5: Qual opção você compraria? 

C. (   ) Um hambúrguer Cheddar Mcmelt por R$ 8,00 

D. (   ) Uma McOferta Cheddar McMelt por R$ 22,90 

E. (   ) Uma McOferta (grande) Cheddar McMelt R$ 23,90  

 

Problema 6: Você está em casa e decide pedir uma pizza. Qual opção você escolheria?  

C. (  )  Uma pizza grande com refrigerante por R$ 45,00 (+ R$ 6,00 de entrega) 

D. (  ) Uma pizza grande com refrigerante + pizza brotinho doce por R$ 69,00 (entrega grátis) 

 

Problema 7: Você está no McDonald´s e quer comprar batata frita. Qual opção você escolheria? 
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 A. (  ) Gastar mais R$2 e comprar uma batata grande 

 B. (  ) Economizar R$2 e comprar uma batata média 

 

Problema 8: Qual leite você considera mais saudável?  

C. (   ) Leite integral com 23% de gordura 

D. (   ) Leite integral sem 77% de gordura  

 

Problema 9: Você e um amigo querem, cada um, comprar um chocolate. Chegando a uma loja, 

avistam essa promoção. Quantas unidades você compraria? 

 
 

A. (  ) 2 unidades de Kit Kat, um para cada. 

B. (  ) 6 unidades de Kit Kat. 


